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l' lat palatul prezidențial I'laualto 
n avut loc, joi seara, ceremonia 
semnării Declarației solemne co
mune și a altor documente româ
no—braziliene, moment istoric în 
dezvoltarea relațiilor dc prietenie, 
colaborare 
două țări.

La ora 
ședințele 
președintele Ernesto Geisel intră 
in salonul de ceremonii al palatu
lui Planalto.

Intr-un cadru solemn, cei doi 
șefi de stat semnează Declarația 
solemnă comună a președintelui 
Republicii Socialiste România și a 
președintelui Republicii Federative 
a Braziliei.

în prezența celor doi președinți 
au lost semnate diferite acorduri 
româno-braziliene.

După semnarea 
cei doi șefi de 
delung miinile 
licită reciproc.

Președintele 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit alocuțiuni.

★
Joi dimineața, tovarășa Elena 

Ceaușescu a vizitat Universitatea 
federală din Brasilia.

In continuare, tovarășa Elena 
Ceaușescu a vizitat unele cartiere 
noi ale orașului Brasilia.

și cooperare dintre cele

18,00 (ora locală), pre- 
Nicolae Ceaușescu și

documentelor, 
stat iși string în- 

cu căldură, se le-

Ernesto Geisel și

ofieiale care îi însoțesc, este salu
tată cu puternice aplauze 
lamentării brazilieni, de 
invitați la această sesiune 
expresie a sentimentelor 
țuirc și considerație față 
ședințele Nicolae Ceaușescu, a că
rui personalitate și activitate 
neobosită, pătrunsă de grija pro
fundă față de destinele întregii 
umanități, sînt binecunoscute și in 
Brazilia.

Se intonează imnurile de stat 
ale României și Braziliei.

Desehizind sesiunea, președintele 
Senatului, Magalhaes Pinto, dă 
cuvintul senatorului Leite Chaves 
și deputatului Paulino Cicero, care, 
in numele membrilor celor două 
camere, rostesc cuvîntări de salut 
în cinstea oaspeților români.

Invitat să ia cuvintul, președin
tele Nicolae Ceaușescu rostește o 
amplă cuvintarc, urmărită cu a- 
tenție și subliniată cu aplauze de 
întreaga asistență.

Președintele Senatului mulțu
mește călduros președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru cuvin- 
tarca rostită la această sesiune.

președintele 
Și

s-au

de par- 
eeilalți 

specială, 
de pre- 
de pre-
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SIMION CUTOV Șl CONSTANTIN GRUESCU
S-AU CALIFICAT IN FINALE

trei orga- 
puterii de 
legislativă.

în continuare, 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu 
cordial cu parlamentarii

★
Președintele Nicolae 

s-a intilnit, joi scara. în saloanele 
Hotelului Nacional, în cadrul u- 
nei conferințe de presă, cu repre
zentanți ai ziarelor " 
corespondenți străini 
Brazilia.

tovarășa 
întreținut 
brazilieni.

Ceaușescu

braziliene și 
acreditați in
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In după-amiaza zilei de joi, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au făcut 
o vizită la Tribunalul Suprem Fe
deral, unul dintre eele 
nisme superioare ale 
stat din Braz-ilia — 
executivă și judiciară.

Președintele Tribunalului Su
prem Federal a rostit un călduros 
cuvint de bun venit.

A luat apoi cuvintul președintele 
Nicolae Ceaușescu.

★
Joi scara, președintele Republi

cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, au oferit, iu saloanele 
hotelului Nacional, un dineu ofi
cial in onoarea președintelui Re
publicii Federative a Braziliei, 
Ernesto Geisel, și a doamnei Lucy 
Gcisel.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ernesto 
Geisel au rostit toasturi.

★
Joi după-amiază, 

Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu au 
la o sesiune specială
camere ale Congresului Național 
Brazilian, consacrată vizitei înal- 
ților oaspeți români.

Intrarea in sală a inalților oas
peți români, a celorlalte persoane

președintele 
și tovarășa 
fost invitați 
a celor două

★ 
dimineață, 

Ceaușescu
Vineri 

Nicolae 
Elena Ceaușescu, împreună 
persoanele oficiale care ii Însoțesc, 
au părăsit orașul Brasilia, plecind 
cu un avion special la Sao Paulo.

La plecarea oficială din capi
tala Braziliei, inalții oaspeți ro
mâni au fost conduși de președin
tele Republicii Federative a Bra
ziliei, Ernesto Geisel, și de doamna 
Lucy Geisel. Au fost prezenți 
Adalberto Pereira dos Santos, 
vicepreședinte al republicii, pre
ședinții celor două camere ale Con
gresului Național, membri ai gu
vernului, alte oficialități.

★
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu au 
sosit, vineri la amiază, în orașul 
Sao Paulo.

Pe aeroport, inalții oaspeți au 
fost inlimpinați de l’aulo Egydio 
Martins, guvernatorul statului Sao 
Paulo, cu soția, de Manuel Gon
calves Ferreira Filho, viceguver
natorul statului Sao Paulo, Leonel 
Julio, președintele Adunării Legis
lative a statului, eu soțiile, de alte 
oficialități locale civile și militare.

președintele 
și tovarășa 

cu
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KATOWICE, 6 (prin telefon). — 
Așa cum era de așteptat, ultimele 
meciuri din cadrul sferturilor de 
finală ale campionatelor europene 
au atras în sala Ronda din locali
tate numeroși iubitori ai sportu
lui cu mănuși. Joi, noaptea tîrziu, 
a fost completat lotul celor 44 de 
boxeri care a intrat vineri în li
nia dreaptă a acestui adevărat ma
raton pugilistic european : semifi
nalele. In plutonul celor 44 de po
sesori (deocamdată) ai medaliilor 
de bronz au intrat și șase sportivi 
români : Remus Cozma (semi
muscă), Constantin Gruescu (mus
că), Mircea Tone (cocoș), Simion 
Cuțov (semiușoară), Victor Zilber- 
man (semimijlocie) și Mircea Si
mon (grea). Ei au luptat vineri 
pentru transformarea medaliilor 
lor de bronz în medalii de argint. 
Dar înainte de a vă informa des
pre evoluția sportivilor noștri in 
semifinale, citeva cuvinte in legă
tură cu meciurile susținute de 
Mircea Simon și Constantin Văran 
in „sferturi".

Ultimul dintre 
care au obținut 
noaptea a fost 
Mircea Simon. Apariția sa in fața 
medaliatului campionatelor mon
diale de la Havana, iugoslavul 
Rajko Milici, a produs o adevărată 
senzație. Timp de o repriză în
treagă atacurile dezlînate ale lui 
Milici s-au lovit de o gardă im
penetrabilă. Practic, Simon nu a 
primit nici o lovitură. In schimb, 
a profitat adesea pentru a plasa 
puternice upercuturi și directe, 
care l-au zdruncinat pc adversar. 
Disperat, in repriza secundă Milici 
a încercat să-și facă drum cu... 
capul, ceea ce i-a atras din par
tea arbitrului mai intii două aver
tismente și apoi descalificarea.

Debutantul Constantin Văran a 
făcut față doar o singură repriză 
rutinatului „semigreu" O. Sachse

a

boxerii români 
calificarea joi 
tinărul „greu"

Miine, etapa a XXXI-a din Divizia A la fotbal

CAMPIONATUL SE REIA CU 0 „RUNDĂ" FIERBINTE
Miine se reia campionatul, cu 

o ; tapă plină de semne de intre- 
bare. Această a 31-a „rundă" pro
gramează cîteva meciuri pentru 
„puncte-grele", cu toată atenția 
îndreptată spre zona agitată a 
clasamentului, acolo unde se des-

Divizia B. 
de acordul 

și ultima 
iluzii, așa 
spcctacu ■ 

dacă vom

CLASAMENTUL „LA Zl“

1. DINAMO 30 19 4 7 59 30 42
2. Universitatea Cv. 30 13 9 8 44-26 35
3. A.S.A. 30 16 3 11 40-35 35
4. Steaua 30 14 4 12 56-40 32
5. F.C.M. Reșița 30 14 4 12 47-41 32
6. Olimpia 30 13 6 11 34-33 32
7. TF. C. Argeș 30 13 4 13 47-39 30
8. Sportul stud. 30 12 5 13 39-44 29
9. F. C. Constonța 30 11 7 12 34-39 29

10. Poli Timișoara 30 12 5 13 26-35 29
11. U.T.A. 30 12 4 14 34-36 28
12. C.F.R. 30 9 10 11 23-29 28
13. Poli lași 30 13 2 1 5 39-50 28
14. Jiul 30 11 5 14 35-32 27
15. Chimia Rm. Vîlceo 30 9 9 12 30-48 27
16. Steagul roșu 30 10 6 14 36-28 26
17. „U" Cluj-Napoca 30 9 8 13 24-36 26
18. F. C. Galați 30 10 5 15 24-50 25

chid ferestrele spre... 
Cu patru etape inainte 
final al campionatului 
clasată mai are ceva 
incit lupta se anunță 
leasă. întrebarea este
consemna și miine surprizele de 
proporții care au zguduit clasa
mentul in ultima etapă. La o pri
mă analiză a etapei, la Brașov. 
Cluj-Napoca, București (stadionul 
Republicii) .și chiar Petroșani, vor 
fi „duelurile zilei", fiecare dintre 
echipele prinse in aceste jocuri 
fiind sortite „calculului teoretic al 
retrogradării". Gălățenii și-au în
mulțit speranțele după victoria la 
Petroșani a.... Politehnicii Iași ; 
vilcenii mizează pe „teoria incon
stanței" probată pină acum de Spor
tul studențesc ; studenții din Cluj- 
Napoca speră să joace iarăși mai 
bine în deplasare, așa cum au mai 
făcut-o la Timișoara, iar U.T.A. 
va încerca să-și ia revanșa pentru 
infringerea cu 1—0 din partida- 
tur cu feroviarii clujeni. Dar, gaz
dele, ele oare nu și-au țesut ati-

tea vise și planuri in cele două 
săptămini de întrerupere, mai ales 
că avantajul terenului propriu le 
acordă prima șansă ? ! Etapa mai 
interesează și prin disputele de 
la Pitești și Iași, unde performe
rele ultimei runde, F.C. Argeș și 
Politehnica, primesc vizita unor. 
„team“-uri puternice, angajate in 
cursa pentru Cupa U.E.F.A. Ceea 
ce înseamnă că miine scară cla
samentul se poate „reașeza" în
mulțind ipotezele și emoțiile pen
tru ultimele trei etape. (M.M.I.).

PROGRAMUL ETAPEI

Toate meciurile incep la ora 17,30.

Petroșani : 
Cluj-Napoca : 
București :

JIUL
C. F. R.
DINAMO

Brașov : 
Tg. Mureș : 
București :

STEAGUL ROȘU 
A. S. A.
SPORTUL STUD.

r
Pitești :

l
F. C. ARGEȘ

Reșița : 
lași :

F. C. M. 
POLITEHNICA

— F. C. GALAȚI
— U. T. A.
— POLITEHNICA TIMIȘOARA 

(pe stadionul Dinamo)
— „U“ CLUJ-NAPOCA
— F. C. CONSTANTA
— CHIMIA RM. ViLCEA

'pe stadionul Republicii)
— UNIV. CRAIOVA

(meci televizat)
— OLIMPIA SATU MARE
— STEAUA

(R.D.G.) căruia i-au fost 
două directe de dreapta 
sate pentru 
reșițeanului 
acestuia.

Vineri, in două gale, s-an consu
mat semifinalele competiției.

Vineri după-amiază, în fața u- 
nei săli arhipline (8 000 specta
tori), meciul inaugural al semi
finalelor a opus, în cadrul cate
goriei semimuscă pe Remus Cozma 
și spaniolul Enrique Rodriguez. 
Boxerul român a pătruns adesea 
prin garda inversă a spaniolului 
cu directe expediate cu ambele 
brațe, dar a fost și contrat deseori. 
In repriza secundă, se remarcă vi
teza execuțiilor spaniolului, dar 
atacurile lui Cozma par mai 
eficace și slăbesc puterile adver
sarului. In ultimul rund, Rodri
guez atacă furibund și loviturile 
lui sînt mai clare, motiv pentru 
care juriul îi acordă decizia (5—0). 
Astfel, lui R. Cozma îi revine me
dalia de bronz.

suficiente 
bine pla- 

a impune numărarea 
Și apoi abandonul

La 
avea 
ta tul 
ria). 
bulgarul a ... ._____ ,
sînd multe directe, in ciuda ten
tativelor lui Tone de a-1 copleși 
cu tirul loviturilor sale. în ulti
mul rund, nici Tone nu mai este 
așa de proaspăt și, în aceste con
diții, claritatea loviturilor lui An- 
drejkovski iese mai mult in evi- 

îi revine 
fiind obli- 
cu meda-

categoria cocoș, Mircea Ione 
de înfruntat pe foarte talen- 
Ciacio Andrejkovski (Bulga- 
Cu o alonjă considerabilă, 

știut să profite, pla-

dență. Decizia finală 
boxerului bulgar, Tone 
gat să se mulțumească 
lia de bronz.

Pentru a treia oară, 
doi ani, se intîlnesc într-o 
competiție Simion Cuțov și Riczard 
Tomczik (Polonia). In primele 
două învinsese boxerul român. Pal-

în ultimii 
mare

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. a t-a)

PLENARELE C. J.E.F.S
0 ACȚIUNE IMPORTANTA

IN VIATA MIȘCĂRII SPORTIVE
7 7

Organizate în scopul 
practică a sarcinilor și 
indicații cuprinse în 
dresat de tovarășul 
CEAUȘESCU participanților 
Conferința pc țară, 
C.J.E.F.S. s-au inscris ca un eve
niment important în viața mișcării 
sportive din țara noastră, prile
juind în toate județele ample dez
bateri și măsuri eficiente de îm
bunătățire a activității sportive de 
masă și de performanță.

Este, desigur, semnificativ faptul 
că la plenarele C.J.E.F.S. nu par
ticipat peste 5 000 de membri ai 
consiliilor pentru educație fizică și 
sport, activiști, tehnicieni, sportivi, 
reprezentanți ai organelor și orga
nizațiilor cu atribuții in acest do
meniu. Mișcarea sportivă a primit 
și cu acest prilej un larg sprijin 
ilin partea comitetelor județene de 
partid, printre, altele prin prezența 
la plenarele C.J.E.F.S. a secretari
lor sau a altor membri ai birouri
lor județene de partid, care, prin 
cuvintul luat în timpul lucrărilor,

aplicării în 
prețioaselor 
Mesajul a- 

NICOLAE 
la 

plenarele

nu subliniat răspunderile organe
lor și organizațiilor sportive, ale 
tuturor factorilor cu atribuții, in 
vederea aplicării integrale a sarci
nilor trasate mișcării sportive de 
conducerea partidului, a prevede
rilor stabilite prin Hotărîrrxx Ple
narei C.C. al P.C.R. 
martie 1973 și prin 
Conferinței pe țară,

Dezbătînd, recent, 
această importantă 
executiv al Consi*' 

pentru Educație 
a apreciat că, da* 
sprijin. plenarei#

din lebruarie- 
documcntele

modul in care

Ieri, la Palatul UNESCO din Paris 

LIA MANOLIU A PRIMIT 
FAIR-PLAY“„TROFEUL

PARIS, 6 (Agerprcs). — La 
Palatul UNESCO din Paris a 
avut loc vineri ceremonia de
cernării Trofeelor Fair-Play 
„Pierre de Coubertin", celor 
doi laurcați ai anului 1974 : 
fosta campioană olimpică de a- 
tletism, maestru emerită a spor
tului Lia Manoliu (România) 
și sportivului elvețian Claude 
Ravonel. campion de karate.

La festivitate a fost dc față 
președintele Comitetului inter
național olimpic, lordul Killa- 
nin.

înminînd Liei Manoliu trofeul, 
directorul general al UNESCO. 
Amadou-Mahtar M’Bow, a 
subliniat calitățile sportive 
și morale ale laureatei, 
caracterul exemplar ftl activi
tății sale, atît pentru viața 
sportivă internațională, cit și 
pentru educație în generai.

Președintele Comitetului 
decernare a trofeelor 
Play, Jean Borotra, a 
că decizia Comitetului 
zintă un omagiu adus 
românce a cărei activitate 
fost străbătută de o loialitate 
exemplară și de un spirit spor
tiv de înaltă generozitate. După 
cum se știe Lia Manoliu a par
ticipat dc șase ori la Jocurile 
Olimpice, cucerind medalia 
aur la Ciudad de Mexico 
anul 1968.

Cu prilejul festivității de 
Palatul UNESCO, au fost acor
date diplome de onoare pentru 
Fair-Play fotbaliștilor Franz 
Beckenbauer (R. F. Germania) 
și Berndt Bransch (R. D. Ger
mană), precum și pentatlonis- 
tulul englez Jeremy Fox.

de
Fair- 

arătat 
repre- 
atletei 

a

de 
în

la

i

..—.. ....... —J

s-a desfășurat 
acțiune, Biroul 
liului Național 
Fizică și Sport 
torită acestui __
C.J.E.F.S. au constituit, peste toA 
o analiză multilaterală, exigentă șl 
responsabilă a rezultatelor obținu- 
te pină acum, a neajunsurilor car# 
încă se mai manifestă, a măsurii#* 
ce trebuie îndeplinite grabnic «ț 
exemplar pentru realizarea obicctf* 
velor stabilite dc conducerea part*» 
dului nostru. Cu același prilej s-« 
desprins concluzia că dările dț 
seamă prezentate în cadrul plena* 
relor au cuprins in mod corcspunș. 
zător principalele probleme _ ațs 
activității de educație fizică 0 
sport din județe, acestea fiind 
nalizate cu exigență, în spirit cri* 
tic, la modul foarte concret, ceea 
ce a prilejuit atît discuții — pesta 
500 de luări de cuvint — intere^ 
sânte, de esență, cit și îmbunătăț» 
țirea substanțială a planului de 
dezvoltare pînă în anul 1980.

Este, în mod deosebit, dc subli
niat faptul că jștenarele C.J.E.F.S.

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. o 3-a)

SPORTIVII ROMANI
AU CUCERIT TREI TITLURI
DE CAMPIONI BALCANICI

LA JUDO
Citiți amănunte in 

pag- a «-a
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ÎNCUNUNATĂ DT UN FRUMOS SUCCES
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DEBUT PROMIȚĂTOR ÎN COMPETIȚIILE
Pădurea Timișeni. loc de agre

ment deosebit de Îndrăgit de timi
șoreni, a găzduit, de curind, o ac
țiune sportivă de amploare : „Cupa 
pădurilor11 la orientare turistică. 
Este vorba de o competiție tradi
țională care în actuala ediție a că
pătat dimensiuni cu valoare sem
nificativă. Tmplinindu-se 25 de ani 
de la orimul concurs de orientare 
turistică din județul Timiș, 
participants au tinut să ara
te — prin numărul lor ca 
și prin calitatea oregătirii — 
dezvoltarea pe care acest sport 
tehnico-aplicativ a căpătat-o în ul
tima vreme. Au venit la concurs 
sute, de sportivi, de la purtători ai 
cravatelor roșii cu tricolor, la ve
terani, reprezentanți din toate șco- 
lite județului, din numeroase aso
ciații, de la toate casele de pio
nieri. La simbolicul foc de tabără, 
care a încheiat acțiunea, au fost 
trecute in revistă succesele dobîn- 
dite de iubitorii turismului și al-

TIMIH DIN CLUJ NAPOCA

ÎNTREABĂ :

pinismului din județ în cei 25 de 
ani de activitate, s-au depănat a- 
mintiri. au fost conturate proiecte. 
Cu acest prilej, organizatorii — 
C.J.E.F.S. Timiș, în colaborare cu 
Comitetul județean U.T.C., In
spectoratul școlar, Consiliul organi
zației pionierilor, Consiliul sindi
cal județean și alți factori cu atri
buții — au oferit plachete unor 
sportivi fruntași și antrenori, au 
înmînat diplome și cupe.

Cu ocazia concursului „Cupa pă
durilor". Comisia județeană de tu- 
rism-alpinism a fost distinsă cu 
Diploma de onoare a F.R.T.A., ca
selor pionierești din Sînnicolaul 
Mare și Jimbolia li s-au acordat 
„Cupa România pitorească", iar 
entuziaștilor animatori ai aces
tui sport, Oskar Kepecs și Ion 
Miotar — li s-au înmînat plache
te ale F.R.T.A.

Iată și cîștigătorii competiției, 
pe categorii : seniori — Mariana 
Ciuleac (Voința Timișoara) și Ion 
IJuzdugan (Politehnica Timișoara) ; 
Juniori — Mihai Batos (Voința Ti
mișoara) ; inițiere — Elena Pridic 
și loan Torma (ambii de la Liceul 
electrotehnic Timișoara).

P. ARCAN — coresp. județean

INTERNATIONALE DE AEROMODELE
La Alkerslaben (R. 

D. Germană) s-a des
fășurat, de curînd, 
concursul internațio
nal de acromodele de 
zbor liber, dotat cu 
„Cupa prieteniei", una 
din cele mai impor
tante competiții din 
calendarul sportiv al 
F. A. I. pentru acest 
an. Este, de fapt, un 
concurs intrat în tra
diție. La întreceri au 
participat echipe re
prezentative din
U.R.S.S., Cehoslovacia, 
Ungaria, Polonia, 
R. P. D. Coreeană, 
Cuba, Mongolia, Ro
mânia și două echipe 
ale țării gazdă. Tim
pul bun a prilejuit o 
confruntare dirză, în 
toate probele. fiind 
nevoie de mai multe 
lansări de baraj pen
tru desemnarea cîști- 
gătorilor. Ia această 
situație, sportivii noș

tri și-au păstrat sufi
cient calm, reușind, 
pentru prima dată in
tr-un concurs de ase
menea anvergură, o- 
cuparea unui Ioc I și 
cîștigarea unei meda
lii de aur. Este vorba 
de tînărul Eugen Pop 
(Tehnofrig Cluj-Na- 
poca) care, în pro
ba de planoare As, 
s-a situat în frun
tea clasamentului, 
după trei lansări de 
baraj, cînd a avut de 
înfruntat 9 adversari. 
Performanța aeromo- 
delistului român
(1 260 p + 240 p + 
300 p + 360 p) a fă
cut o frumoasă im
presie.

în aceeași probă 
Dandu Petrescu a o- 
cupat locul 16, iar 
Marian Pop locul 27.

Proba B, — propul
soare — a fost cîști-

gată de coreeanul Bac 
Fan Sian, reprezen
tanții noștri situîn- 
du-se astfel : Al. Vi- 
neze, locul 12, Dan 
Voiculescu. locul 28 
și Petre Cucuianu, lo
cul 30. Cu emoții au 
fost urmărite ulti
mele lansări în proba 
modelelor echipate cu 
motorașe mecanice de 
2.5 cmc. Printre cei 
16 concurență care au 
intrat în baraj s-a 
numărat și sportivul 
român Crîngu Popa. 
Datorită, însă, - unei 
mici defecțiuni la 
aparat, el a ocupat 
locul 8, proba fiind 
cîștigată de sovieti
cul A. Verbitski, un 
veteran al acestui 
sport. Alex. Csomo 
s-a clasat pe locul 21, 
iar Șt. Razman pe 
locul 28. (V. T. MU
REȘ).

DEMONSTRAȚIE 
AVIATICĂ

LA PLOIEȘTI
în întîmpinarea Zilei aviației — 

care se va sărbători la 15 iunie —• 
pe aerodromul Aeroclubului 
„Gheorghe Bănciulescu" din Plo
iești va avea loc, mîine dimineață; 
începînd de la ora 9,30, o mare 
demonstrație aviatică. După cum 
ne informează comandantul aero
clubului, pilotul Nicolae Pătrașcu,' 
în cadrul programului figurează 
concursuri de aeromodele, zboruri 
cu planoare și avioane, evoluții de 
înaltă acrobație, din care nu vor 
lipsi mult gustatele vînători de ba- 
lonașe. Spectacolul se va încheia 
cu salturile parașutiștilor. își vor 
da concursul piloți cunoscuți ca 
Ștefan Calotă. Mihai Ionescu, Mi
hai Albu, Cezar Rusu și alții.

Mitingul aviatic de mîine va 
marca, de asemenea, închiderea a- 
nului de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, constituind 
și o avanpremieră la tabăra 
U.T.C. cu profil aviatic care își 
va deschide porțile, aici, în ziua de 
16 iunie.

CURSURI DE PILOTAJ 
LA CiMPINA

UNDE PUTEM PREOCUPĂRI ACTUALE Șl DE PERSPECTIVA
PRACTICA LA CLUBUL DE MODELISM DIN BUZĂU

MOTOCICLISMUL ? Un antrenor care conduce activitatea din 1948 ca-

Doi tineri din Cluj-Napoca și-au 
pus în gînd să devină motocicliști, 
au 
nu 
șui 
nic 
nu ___ _______ ___ ____ ___ ____  ___  _
secție moto. In cele din urmă, ei 
s-au adresat forului de resort, scri
soare din care reproducem : ^Sub
sein nații Paul Moraru și Ștefan 
Gyiirgy din Cluj-Napoca dorim să 
practicăm motociclismul. In orașul 
nostru nu funcționează nici un club 
pentru începători. în această situa
ție, am hotărît amîndoi să practi
căm sportul îndrăgit pe cont pro
priu. Am pregătit două motociclete 
de 50 cmc, care sînt gata de con
curs. A apărut însă o altă greutate : 
nu avem carnete de legitimare. Vă 
rugăm să ne ajutați să intrăm în 
posesia mult doritelor carnete**.

Secretarul general al F.R.M., Gior- 
giu Mormocea, ne-a explicat că fe
derația nu poate, conform normelor 
în vigoare, să emită documentele 
respective. Cererile de legitimare 
trebuie autentificate mai întîi de 
organele sportive locale.

Mergînd pe urmele acestei scri
sori, ni s-a confirmat de către tov. 
Octavian Vidu, secretarul C.J.E.F.S.- 
Cluj, că în orașul de reședință a 
județului s-a destrămat de multă 
vreme comisia locală de specialitate, 
recunoscînd că motociclismul 
mai figurează în preocupările 
unei asociații sportive. Și-a 

celor doi
aceștia !) 

demersuri

mașini proprii dar, din păcate, 
au unde activa, deoarece în ora- 
de pe Someș, cîndva un puter- 
centru al sportului cu motor, 

mai există de ani de zile nici o

4 maeștri ai sportului și 22
Speranțe pentru noi

De curînd, aflîndu-ne in munici
piul Buzău, ne-am oprit, alături de 
alți numeroși trecători, în fața u- 
nei vitrine neobișnuite : înăuntru, 
mai multe modele de aeronave, 
impresionante prin perfecțiunea 
execuției lor, pluteau parcă pe 
pante de decolare, deasupra unor 
mini-rachete de tip Vostok și Sa
turn 5, înțepenite pe rampele de 
lansare. Alături, navomodele velie- 
re pluteau pe „apele" de pînză al
bastră. O adevărată expoziție ! Es
te de fapt, vitrina Clubului de mo- 
delism al A. S. Chimia. Aici, în 
această școală a tehnicii, 
zeci de tineri. încă de la 
cravatelor roșii cu tricolor 
gă tainele mașinilor zburătoare, a 
navigației pe mări, învață să lu
creze la planșetă, să proiecteze, a- 
poi să construiască. Zeci și zeci de 
tineri nu numai că visează aripi 
sau uniforma căpitanului de cursă 
lungă ci pășesc, zi de zi, spre pro
fesii tehnice îndrăznețe. Profesorul 
lor este un modelist cu vechi sta
te de serviciu în acest sport. 
Valerian Constantinescu, maestru 
al sportului, animator al activității 
încă din anul 1948.

însemnările reporterului, făcute 
cu prilejul vizitei la Clubul modc- 
listic din Buzău, sint bogate în 
date. Am notat, de pildă : clubul 
are 4 maeștri ai sportului și 22 de 
campioni republicani la aeromode- 
lism și rachetomodelism, a cuce
rit, prin sportivii lui, numai in

de titluri de campion
succese

de aur șianul trecut 7 medalii 
locurile I pe echipe in campiona
tele republicane de rachetomodele, 
seniori și juniori. El deține, de a- 
semenea, un titlu de 
ropean (1973) și o 
bronz la campionatele 
rachetomodele (1974), 
aparțin lui Valerian Constantines
cu (un frumos exemplu pentru e- 
levii săi !). Am mai notat : apa
ratele realizate de frații Șerban și 
Gheorghe Horia — ambii cam
pioni republicani, Nicolae Cio
can, Ion Guzu, Gabriel Bordea, 
Lucian Secăreanu sînt adevărate 
bijuterii ale tehnicii.

Dar mai important decît aces
tea ni se pare procesul de educa
ție desfășurat aici. După cum ne 
spune Valerian Constantinescu, 
„obiectivul principal al activității 
îl constituie educarea tineretului 
prin muncă și sport, pentru mun
că, în spiritul patriotismului", 
iată o metodă ce conduce 
aceasta : din două în două 
tămîni sînt organizate analize ale 
situației la învățătură a elevilor 
clubului și comportarea în produc
ție a tinerilor care lucrează în 
diferite întreprinderi. Cei ce se si
tuează sub haremurile stabilite 
sînt suspendați din activitate, dar 
ajutați să se îndrepte. Săptămînal 
se țin lecții teoretice pe teme de 
educație patriotică și de tehnică 
aeronautică.

La ordinea zilei se află proble-

ma abordării competițiilor din 
lendarul F.R.M. în condiții cit mai 
bune. Prin concursuri locale de se
lecție s-au format loturi repre
zentative pentru finalele campio
natelor republicane. Ținind seama 
de seriozitatea pregătirilor se poa
te aprecia că modeliștii buzoieni 
vor continua seria succeselor.

Viorel TONCEANU
campion eu- 
medalie de 
mondiale de 
succese ce I ^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

Din inițiativa fostului aviator 
Iulian Peti, în cadrul asociației 
Petrolul (Cimpina) a fost orga
nizat, cu peste o lună de zile în 
urmă, un curs teoretic de aviație. 
Numeroși tftieri s-au înscris pen
tru a desluși tainele aeronauticii, 
urmînd cu regularitate cele peste 
60 de lecții predate. Și iată că, 
zilele trecute, au venit și emoțiile 
examenelor, in fața comisiei de 
specialitate a federației. Spre cin
stea lor și mai ales a profesorului 
care i-a pregătit, cu toții au luat 
numai calificative de bine și foar
te bine. S-au evidențiat, îndeosebi. 
Adrian Popescu, Adrian Matei, 
Dan Petcu, loan Bej și alții. Ti
nerii absolvenți vor urma cursurile 
practice de zbor cu avionul (C. 
VÎRJOGHIE — coresp.)

Tr. IOANIȚESCU

nu 
nici 

notat 
tineri

zeci și 
vîrsta 

dezlea-

fi ca 
face 
pe lîngă proas- 
automobillsm și 

-------.„L motoci- 
care să organizeze activita-

numele șl adresa 
(și ciți n-or mai 
promițînd că va 
pentru a înființa, 
păta comisie de ______
karting, o subcomisie de 
cllsm, c“ zi __=__;_____________
tea posesorilor de motociclete.

Așadar, se anunță renașterea spor
tului ct) motor la Cluj-Napoca.

SlMBÂTĂ

17 :

16 :

ora 
Vulcan ; stadionul 
17,30 :

Electronica,
— A ut om a-

T.M.B.,

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ

11 : Metalul — Metrom Bra- 
(Div. B) ; terenul Voința, ora 
Voința — Oltul Sf. Gheor- 
(Div. B) : terenul Triumf, 

11 : Triumf — Olimpia Giur- 
C) ; terenul Laromet, 

Laromet — Azotul Slo-

DUMINICĂ
FOTBAL. Stadionul Dinamo, 

ora 15,30 : Dinamo — Politehnica 
Timișoara (tineret-speranțe), ora 
17.30: Dinamo — Politehnica Ti
mișoara (Div. A) ; stadionul

NICOLAE STREJEA, BUCUREȘTI, 
credeți câ, procedîndu-se și la fotbal 
— ca la hochei pe gheață sau la hand* 
bal, de pildă - la eliminări TEMPO
RARE din joc, s-ar realiza avantaje din 
punct de vedere disciplinar mai mari

jucător este elimi*

sa clubului Dinamo : București, șoseaua 
Ștefan cel Mare nr. 7, sectorul 2.

CONSTANTIN MANEA, B1RLAD. 
catren pentru Dudu Georgescu : 
Eu i-o spun fără ocoluri : 
Dă mai mult cu capul goluri. 
Cu piciorul mai greșește, 
Fiindcă GHEATA ii lipsește I

E pe drum și GHEATA I S-ar 
sci, ca in viitorul campionat, 

înscrie un număr dublu de •
ALEXA GORGAN, COMUNA

SIDA. Dintre actualii componenți 
echipei de fotbal Dinamo, 
mitrache, Lucescu, Deleanu și 
weiller sînt maeștri emeriți ai

M. I. LUDUȘ, Numele mic 
totului fotbalist Bălăci, de la 
tatea Craiova : llie.

MANOLE JARCU, ZIMNICEA.

Un

putea, 
Dudu 

goluri. 
DER- 

ai 
Du-Dinu,

R. Nun- 
sportului, 
al talen-
Universi-

BOX. Grădina de vară a între
prinderii „Timpuri Noi" — Vi- 
tan, ora 18.30 : Olimpia-Construc- 
torul — C.S.M. Reșița („Cupa 
Muscelul").

FOTBAL. Terenul
7 : Electronica 
(Div. C) ; terenul 
7: T.M.B. — Șoimii TAROM 

(Div C) ; terenul Voința, ora 
I.O.R. — Sirena (Div. C).

ÎNOT. Bazinul Dinamo, ora 
Concurs municipal.

RUGBY Stadionul Giulești,
17 : Rapid 
Steaua, ora 17,30 : Steaua — 
Știința Petroșani ; terenul Par
cul copilului, ora 18 : Gri vi ta Ro
șie — Sportul studențesc (Div. A).

TENIS DE MASA. Sala de la 
stadionul Republicii, ora 14 : Vo
ința București — Universitatea 
Craiova (m), campionatul divi
zionar.

Republicii, 15,30 : Sportul
studențesc — Chimia Rm. Vîlcea 
(tineret-speranțe), ora 17.30 : 
Sportul studențesc — Chimia Rm. 
Vîlcea (Div. A) ; terenul Metalul 
ora 
șov 
11 : 
ghe 
ora 
giu 
ora 
bozia (Div. C).

MOTO. Cartierul Tei-Toboc (ca
pătul tramvaielor 16 și 17), ora 
9,30 : concurs republican de vi
teză pe circuit.

RUGBY. Terenul Gloria, ora 9 : 
Gloria — Constructorul Buzău ; 
stadionul Dinamo, ora 9,30 : Di
namo — Farul (Div. A) ; tere
nul Olimpia, ora 8.30 : C.S.Șc., — 
Șc. sp. 2 București și Rapid — 
Farul (semifinalele campionatului 
de juniori).

TENIS DE MASA. Sala Pro
gresul (str. Dr. Staicovlci), ora 
9 : Voința București — Progresul 
București (m), ora 11 : Voința — 
Progresul (f) : sala de la stadio
nul Republicii, ora 9 : Politeh
nica București — Universitatea 
Craiova (m), partide în cadrul 
campionatelor divizionare.

decit acum cînd un ._____ ____________
nat definitiv din joc, ceea ce duce la 
ezitări ale arbitrilor și, deci, la nepe- 
depsirea unor abateri”. In legătură cu 

. propunerea dv., s ar putea face discu
ții pro și contra, care n-ar folosi însă 
fq nimic, întrucît International Board se 
opune categoric unei astfel de idei, 
deși ea este susținută nu numai de dv., 
ci și de... președintele F.I.F.A., Joao 
Havelange I Ceea ce nu știți, probabil, 
este că, în urmă cu 40 de ani, și fot
balul cunoștea practica eliminărilor 
temporare.
■CLUJ-NAPOCA. Dudu Georqes- 
cțl este căsătorit și are un băiețel în 
vîrstă de 2 ani. îi puteți scrie pe adre-

dintre ei reușind să ajungă la limita 
celor trei repri.ie a trei minute, l-a fost 
mult mai greu, anul trecut, la Kinshasa, 
în fata unui singur adversar-1

VASILE DINCA, BUCUREȘTI. Palmare
sul întilnirilor de campionat dintre Di-

___- .. ____ Cum era 
și de așteptat, George Foreman i-a în
vins pe toți cel cinci adversari pe 
i-a întâlnit. pe rînd, în ci 
gale desfășurate la Toronto

Pag, o 2 d Sportul

namo și Rapid este favorabil, rapidiști- 
lor : 20 de victorii față de 18. Celelalte 
10 meciuri s-au terminat la egalitate.

ȘTEFAN LEITNER, CĂREI. Ce 
Robert Fischer în viitor ? Mi-e 
bil sâ vă răspund la această 
bare. Cred că nici el nu știe.

LION DORU, CLUJ-NAPOCA.
ția de notație n-a stabilit anul trecut 
un clasament al celor mai buni arbitri 
de polo. Dacă vă mulțumiți cu un cla
sament făcut de mine, 
Nicolaescu, Gh. Cociuban 
București), Fr. Simon (Tg. 
R. Timoc (Cluj-Napoca) au 
general, prestații 
stă ordine 
preferați dv.

GRIGORE 
Intr-un timp, 
mețe, dintre 
Aștept, deci, 
pe măsura 
cum... schițe.

IULIAN DALIDIS, I 
vechi corespondent al 
nu putea pierde pariul, 
ați susținut dv. : Bikila Abebe a 
gat proba de maraton, atit la J.O. de 
la Roma (1960), cît și la J.O. 
Tokio (1964).

IOAN LAZARESCU, 
sau în deplasare, i 
mîne un... 
obținut 
dar el 
sament.

va face 
imposi- 

între-

Federa-

aș spune câ 
(ambii 

Mureș) 
avut, 

remarcabile. In ac 
sau în aceea pe care

TOLOACA, ALBA IULIA. 
ne trimeteați reflecții glu- 
care multe au și 
și în viitor, lucruri 
acestei rubrici, și

apărut, 
scurte, 
nicide-

Un 
rubrici,

BUCUREȘTI.
I acestei

Este așa cum 
cîști-

de la

, ORADEA. Acasă,
un meci egal tă- 

meci egal. Evident, egalul 
în deplasare este mai valoros,
înseamnâ tot un punct în cla-

Ilustrații : N. CLAUDIU
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AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA 
BILETELOR LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES - BOX-EXPRES ------

8 IUNIE 1975.
DIN

Variantele de 15 
extragerile.

Mai multe bilete 
șanse de ciștig I

Tragerea are loc ______ T.......... ........
Clubului Finanțe Bănci din str. Doamnei 
nr. 2 cu începere de la ora 18. Cu a- 
ceastă ocazie se va efectua și tragerea 
la sorți a autoturismului oferit la con
cursul special Pronosport din 27 aprilie 
1975. în continuare va rula un film ar
tistic. Intrarea gratuită.

lei participa la

înseamnă mai

toate

multe

la București în sala

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 6 IUNIE 1975. 
Extragerea I : 80 59 8 3 56 72 13 71 
47 ; Extragerea a Il-a : 18 62 1 37 26 
11 49 35 30. FOND GENERAL DE 
CÎȘTIGURI : 1.461.5541ei din care

768.445 lei report. Plata câștigurilor 
se va face în capitală începînd din 
16 iunie pînă la 6 august, în țară 
aproximativ din 20 iunie pînă la 
6 august 1975 inclusiv, iar prin man
date 

iunie
poștale 

1975.

NU 
MELE 
LETELOR !

UITAȚI I 
ZILE “

aproximativ din 20

★
PRONO-OLIMPIC ULTI- 

PENTRU PROCURAREA Bl-

A APARUT REVISTA
EDUCAȚIE FIZICĂ

A apărut revista 
FIZICA Șl SPORT, 
din al cărei cuprins

Criterii de selecție și de orien
tare in pregătirea copiilor 
juniorilor în baschet, de C. 
jan.

Observații șl recomandări 
vind educarea rezistenței la 
ve. de Elvira Simionescu.

Geneza interesului pentru sport 
la preadolescenți și rolul lui in 
orientarea lor profesională de 
I. Drăgan și Fr. Prinz.

Șl SPORT Nr. 5
educație 

nr. 5. 1975, 
spicuim :

Și
Dîr-

pri- 
ele-

Cît
orice

Acest interesant număr se 
sește la toate centrele 
zare a presei, atîl în 
cît și în provincie.

In atenția profesorilor 
specialitățile înscriși la 
nelc de definitivare și gradul II 
didactic !

Revista Educație fizică și sport 
publică în numărul 6 Programa 
orientativă de pedagogie.

mai departe, dar nu 
preț, de A. Gagea.

cu

gâ-
de difu- 
Capitală,

de toate 
exame-



EXPERIENȚE VALOROASE IN SPORTUL DE MASĂ
Sezonul în aer liber a Impulsionat, 

așa cum era și de așteptat, activitatea 
sportivă de masă, in lunile aprilie și 
mai, pretutindeni în, țară, s-au orga
nizat diferite întreceri care au atras pe 
stadioane — pe unii pentru prima dată 
— mii și mii de tineri și adulți. Folo
sind prilejul întilnirii — la „Festivalul 
sportiv" de la Slănic Moldova — cu 
activiști sportivi din citeva județe ale 

tării, i -am solicitat să ne spună care 
au fost cele mai eficiente acțiuni spor
tive ale sezonului ; ce inițiative noi 
au apărut și în final, să ne prezinte 
cîte una dintre cele mai interesante 
competiții de masă viitoare. Cei 8 in
terlocutori au fost secretari ai CJ.E.F.S. 
din județele lași (lacob loan), Botoșani 
(Gh. Băltuță), Tulcea (Gh. Stan), Co- 
vasna (Victor Ferencz), Brăila (llie Cră- 
cănescu), Buzău (Nicolae Dragu), Ba
cău (Dimitrie Dimitriu) și un metodist al 
CJ.E.F.S. Prahova (Gh. Stoian).

PRIMĂVARA, UN PUTERNIC 
STIMULENT

Zilele frumoase de primăvară au exer
citat asupra tuturor, organizatori 
sau participant, o atracție spre sport 
și mișcare și, în consecință manifestă
rile sportive au abundat, lată, de pil
dă, la BOTOȘANI, peste 1 000 de ti
neri muncitori au participat la „Crosul 
tinărului muncitor”. A fost o acțiune 
deosebită și în sensul că, de obicei, 
la astfel de întreceri participau mai 
ales elevii din școli. în județul PRA
HOVA, la loc de frunte s-a situat
„Trofeul nopții” (numai pentru bărbați), 
dublat de „Cupa Prahovei" - ambele 
la orientare turistică. S-a înregistrat 
un frumos succes, ilustrat și de faptul 
că au participat invitați din mai multe 
județe ale țării (Sibiu, Cluj, Galați ș.a.) 
și au existat nu mai puțin de 11 trasee 
pentru participanți (de la copii la 
adulți). Remarcabilă apare — dat fiind 
anotimpul — reușita unei acțiuni în 
BRAILA : aici, în primăvară, elevii din 
28 de clase, cit și mulți preșcolari din 
grădinițe au învățat să înoate în orele 
de educație fizică făcute la bazinul 
acoperit. Din județul cu același nume 
altă realizare : o întrecere la trintă, 
în care sînt angrenate 14 echipe. De 
remarcat și „Festivalul handbalului pio
nieresc", aflat la cea de a 8-a ediție 
în județul BUZĂU. Peste 160 echipe de 
copii (mulți de 6—10 ani) au îndrăgit 
handbalul și-l joacă cu talent și pa
siune. Din județul BACĂU trebuie să 
menționăm, evident, drept cea mai reu
șită manifestare „Festivalul sportiv" de 
la Slănic-Moldova, la care au partici
pat reprezentanți din 6 județe și la 
care au fost angrenați și oameni veniți 
la odihnă și tratament în această sta
țiune. Dar fiindcă am scris de acesta, 
pe larg, în alt număr de ziar, vom

menționa, din același județ, o altă ac
țiune de succes : o întrecere — la mai 
multe discipline — dedicată zilei de 8 
Martie, care a atras circa 15 000 de 
femei.

In două județe, TULCEA și COVASNA, 
întreceri sistem divizie, la atletism și, 
respectiv, handbal. La atletism, în jude
țul din nordul Dobrogei, dispute între 
8 echipe din Tulcea, Isaccea, Măcin, 
Babadag, Jurilofca, Sulina și Mahmu- 
dia ; la handbal, în județul Covasna, 
sînt angrenate 82 echipe de băieți și 
fete din școlile generale. De asemenea, 
în același județ, „Cupa celor 5 orașe” 
(Baraolt, Covasna, Intorsura Buzăului, 
Tg. Secuiesc și Sf. Gheorghe), la di
ferite ramuri sportive.

PREMIERE, ROD AL 
INIȚIATIVEI

O acțiune Interesantă, originală, om 
aflat-o din județul IAȘI. Aici, sub gene
ricul „Omagiu muncii", s-au desfășurat 
două mari acțiuni : prima, o duminică 
cultural-sportivă — la care au participat 
membri din toate asociațiile sportive 
din lașî — la zona de agrement Ciric.

ACȚIUNI
ȘI PROIECTE

DIN OPT JUDEȚE

Aici s-au organizat întreceri de tir, te
nis, lupte, canotaj, ciclism ș.a. A doua, 
o întîlnire — cu circa 3 000 de specta
tori — în care fruntași în producție din 
întreprinderile ieșene s-au întilnit cu 
sportivi fruntași : Cristian Gațu, Dan 
Irimiciuc, Florentina Itu, Simionaș, Dă- 
nilă, Aurelia Ichim ș.a. Au urmat de
monstrații sportive la diferite discipli
ne. La TULCEA, un serial de 12 crosuri 
(cîte unul pe lună) pentru elevi, mun
citori, funcționari, cooperatori. Ceva 
asemănător în BUZĂU și anume „Cupa 
crosurilor municipale”, care se desfă
șoară pe tot timpul anului — în fiecare 
lună o etapă — și la care participă 
echipe de juniori (I și II) și copii. 
Pentru prima dată, la BOTOȘANI — 
campionate sistem divizie, cu caracter 
de masă, la handbal (16 echipe), volei 
(12), baschet (6) și fotbal. Sînt angre
nate formații din Botoșani, Dorohoi și 
Să veni.

Ar moi fi de menționat : o compe
tiție — la atletism, șah, tenis de masa 
și Cimp, volei și handbal - în județul 
BACĂU, la care au fost angrenate circa 
300 asociații sportive sătești ; „Festivalul

PLENARELE C.J.E.F.S.

cultural-sportiv" de la băile Balvanyos 
în județul COVASNA ; „Cupa școlaru
lui” — BRAILA — sistem divizie la hand
bal, volei și fotbal, în care sînt angre
nate toate școlile generale din oraș; și 
— pentru prima dată — „Campionatul de 
fotbal al liceelor", din județul PRA
HOVA, precum și „Cupa speranțelor”, 
la atletism (alergare, sărituri, arunca
rea mingii de oină) pentru elevii școli
lor generale din municipiile și comunele 
județului.

CÎTEVA COMPETIȚII 
VIITOARE...

lată și citeva dintre competițiile ce 
se vor organiza în acest an în județele 
de care ne ocupăm. „Festivalul cultural- 
sportiv al sindicatelor pășcănene” cu 
participarea artiștilor amatori și a spor
tivilor din întreprinrlerile orașului Paș
cani (jud. IAȘI). O inspirată manifes
tare pentru tineretul sătesc intitulată 
„Avem musafiri în sat", în cadrul căreia, 
prin rotație, fiecare comună este gazda 
unei întreceri cultural-sportive la care 
participă cîte 3 comune (jud. BOTO
ȘANI). „Spartachiada fetelor și „Cupa 
petrolistului” pentru fetele din județ (cu 
o finală la Mizil), la handbal, volei, 
atletism, tenis, respectiv pentru petro
liștii din Cîmpina, Boldești, Băicoi (jud. 
PRAHOVA). După modelul „Festivalu
lui sportiv" de la Slănic Moldova, se 
va organiza unul și in stațiunea Mon- 
teoru (jud. BUZĂU). In același județ, 
„Festivalul gimnasticii buzoiene". O 
mare „Sărbătoare a sportului sătesc" 
în toamnă — la oină, ciclism, turism — 
la care vor lua parte sportivi din me
diul rural (jud. BACĂU) și un „Festival 
al satelor covăsnene", desfășurat in 8 
zone ale județului Covasna (fiecărei 
comune ii vine rîndul să fie gazdă sau 
oaspete).

Amintim și de competiții organizate 
în funcție de specific, de preferințe : 
„Cupa pescarul", la canotaj popular, 
pe bărci pescărești, cu 1—3 vîslași pen
tru pescarii din județul Tulcea. Ediția 
de anul trecut, de la Jurilofca, a fost 
un succes, la fel se scontează și pe 
ediția din acest an (la Crișan sau Mila 
23), unde vor fi invitați și cîțiva din 
„copiii de aur ai Deltei", ca, de pildă, 
Vasile Diba — dublu campion mondial; 
cicloturism pentru elevi, organizat de 
Centrul sportiv Brăila (de fapt, acțiuni 
pentru elevii din școlile generale, în 
care — de la lună la lună — distanțele 
parcurse pe biciclete cresc progresiv).

★
Realizări, inițiative, planuri de viitor 

— totul pentru continua dezvoltare a 
educației fizice și sportului. Le-am 
semnalat în nndurile de mai sus nu 
numai pentru a evidenția pe cei ce 
le-au realizat, cît, mai ales, pentru a 
oferi și altor județe din țară o sursă 
de inspirație pentru activitatea sportivă 
de zi cu zi. Și, de asemenea, în inten
ția de a sublinia că atunci cînd apar 
inițiative, idei, în organizarea unor 
acțiuni, succesul este — în mare mă
sură — asigurat.

Modesto FERRARINI

TRADIJII Șl INITIATIVE
ÎNSEMNĂRI LA ÎNCHEIEREA ANULUI SPORTIV UNIVERSITAR

în ultimii ani, în cadrul căminelor, al orelor 
de educa(ie fizică sau de activități sportiv-cdu- 
cative, studenții și studentele au dat curs mul
tor inițiative lăudabile, au răspuns cu entu
ziasm acțiunilor organizate de către factorii de 
resort.

Anul sportiv uni
versitar care s-a în
cheiat, nu de mult, 
ne -a oferit prilejul de 
a exemplifica, înde
osebi, realizările ob
ținute în această di
recție, după Confe
rința pe țară a miș
cării sportive. Iată, de 
pildă, „Cupa anilor I". 
Această acțiune spor
tivă de masă a ajuns 
astăzi să fie genera
lizată, să fie prezentă 
în calendarul compe- 
tițional al fiecărei 
facultăți, să angrene
ze mase largi de ti
neri și tinere, fio în 
discipline individua
le (atletism, gimnas
tică, natație, tenis 
etc.), fie în pasionan
te întreceri la jocuri 
sportive cu o recu
noscută popularitate 
(fotbal, handbal, vo
lei, baschet). La Uni
versitatea, A.S.E., In
stitutul Politehnic, In
stitutul Agronomic 
„N. Bălcescu" (Bucu
rești), Universitatea, 
Institutul Politehnic 
și Institutul Agrono
mic (Timișoara), In
stitutul Pedagogic Q- 
radea, I.M.F. Cluj- 
Napoca etc. am pu
tut, astfel, consem
na multe reușite în 
organizarea competi
țiilor pentru anul I, 
o participare care a 
depășit, in aproape 
toate cazurile, procen
tul de 70%. Ceea ce 
se poate reproșa, to
tuși, cu referire la 
această competiție 
este prezența încă re
dusă a elementului 
feminin, ceea ce do
vedește că n-au fost 
găsite, încă, mijloa
cele și formele cele 
mai accesibile, mai

adecvate și îndrăgite 
de către studente.

Ceea ce a caracte
rizat activitatea stu
denților în anul de 
învățămînt care s-a 
încheiat a fost, în a- 
celași timp, existența 
mai mult resimțită a 
unor centre de inițiere 
în ramuri sportive cu 
o largă audiență în 
rîndurile „universita
rilor". Este o iniția
tivă mai veche, că
reia colectivele ca
tedrelor de educație 
fizică și sport au în
țeles — în spiritul 
Mesajului adresat par- 
ticipanților la Confe
rința pe țară a miș
cării sportive de către 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — săi 
dea un conținut cit 
mai bogat- Astfel, efi 
cienta unor centre de 
inițiere pentru stu- 
denți și studente a 
fost remarcată la 
Timișoara, București, 
Cluj-Napoca, Oradea, 
Iași, Craiova, Tg- 
Mureș, unde mii de 
tineri și tinere au 
deslușit tainele unor 
ramuri sportive în
drăgite. In acest sens, 
trebuie precizat că o 
dezvoltare frumoasă 
au cunoscut înotul in 
rindul studentelor, 
culturismul și judo-ul 
in cazul studenților. 
Avind în vedere aflu
ența continuă a tine
retului studios către 
aceste centre de ini
țiere, se impune o 
grijă permanentă fa
tă de îmbunătățirea 
bazei materiale, în
deosebi pentru nata
ție.

Pe planul tradiției 
sportive este de rele
vat faptul că și în a-

cest an universitar 
au continuat să se 
desfășoare cu bune 
rezultate unele con
cursuri și competiții, 
organizate pc specia
lități. Pentru Centrul 
universitar București 
exemplul cel mai 
semnificativ ni-1 ofe
ră Institutul de 
Construcții, organiza
torul „Cupei Anghel 
Saligny", competiție 
sportivă de masă la 
care au participat a- 
proape 4 000 de stu- 
denți și studente. Pe 
plan central, alte două 
acțiuni remarcabile : 
„Triunghiularul Fa
cultăților de Drept" 
din București, Cluj- 
Napoca și Iași și „A- 
gronomiada", cu par
ticiparea studenților 
apartinînd institutelor 
de profil din intreaga 
țară. în cazul „Agro- 
nomiadei" este de re
proșat, insă, organiza
torilor faptul că pină 
acum nu au angrenat 
în întreceri și studen
tele, care au o pon
dere importantă in a- 
cest sector de învăță
mînt superior.

Și fiindcă ne-am 
referit la problemati
ca activității sportive 
a studentelor, remar
căm, ca un fapt pozi
tiv, constituirea unor 
cercuri de gimnastică 
medicală, aproape in 
toate centrele univer-
sitare.
• Așadar, 
frumoase, 
tradiții care continuă 
in activitatea sportivă 
de masă a tineretului

inițiative 
precum și

nostru universitar. 
Ceea ce ar fi, însă, de 
dorit, pentru reușita 
deplină a acestei ac
tivități, este orienta
rea acțiunilor sportive 
în așa fel incit ele să 
cuprindă intreaga ma
să studențească, în 
mod continuu și in 
toate centrele univer
sitare.

Tiberiu STAMA 
Paul IOVAN

(Urmare din pag. I)

s-au desfășurat in ansamblul unor 
multiple preocupări și acțiuni pen
tru dezvoltarea continuă a educa
ției fizice și sportului, potrivit 
cerințelor de răspundere formu
late de conducerea partidului. Atit 
înainte, cit și după plenarele 
C.J.E.F.S., au avut loc numeroase 
acțiuni pentru studierea temeinică 
a Mesajului adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. a tuturor 
documentelor Conferinței pe țară 
a mișcării sportive. în aceeași pe
rioadă s-au intensificat : instruirea 
președinților asociațiilor sportive, 
antrenorilor, profesorilor de educa
ție fizică. sportivilor și a altor 
cadre, acțiunile privind finalizarea 
activității sportului de masă și de 
performanță, de dezvoltare a ba
zei materiale.

O serie de importante măsuri 
pentru aplicarea în viață a sarci
nilor cuprinse in Mesajul adresat do 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
Conferinței pe țară a mișcării 
sportive au fost adoptate și de 
organele și organizațiile de stat și 
obștești cu atribuții în aoest do
meniu.

S-a constatat, în același timp, 
că ia desfășurarea plenarelor 
C.J.E.F.S., ca și în acțiunile care 
au avut loc în această perioadă, 
au existat și uncie neajunsuri, 
pentru înlăturarea cărora au fost 
stabilite, în cadrul Biroului exe
cutiv al C.N.E.F.S., măsurile co
respunzătoare. Va trebui astfel să 
fie mai bine înțeleasă și, firește, 
aplicată, sarcina stabilirii unor o- 
biective reale, a unor angajamente 
mai ferme, mai îndrăznețe. Se 
cere, de asemenea, să se acționeze 
urgent și cu maximă eficiență 
pentru eliminarea totală a exem
plelor constatate (de către colecti
vele de control și îndrumare or
ganizate de C.N.E.F.S., împreună

MANIFESTĂRI SPORTIVE ÎN CAPITALĂ
Din nou aflăm — din 

^Programul manifestărilor 
sportive" al C.M.E.F.S. 
— de numeroase ac
țiuni sportive organizate 
în Capitală la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni. Cea mal 
importantă dintre ele este 
fără îndoială întrecerea 
motociclițtilor — pe șos. 
Pipera (capătul tramva
iului nr. 16 și autobuzu
lui nr. 101) — în cadrul
campionatului municipal 
de viteză în circuit. Este 

de remarcat că la acest 
concurs iau parte mulți 
dintre cei mai buni mo- 
tocicliști ai țării. Semna
lăm apoi o frumoasă ac
țiune în sectorul IV : 
„Crosul Titanii ’75” rezer
vat copiilor (se scontea
ză pe participarea a cir
ca 1000 de concurenți) ce 
se va desfășura pe Baza 
sportivă Titanii din bd. 
Leontin Sălăjan și în îm
prejurimi. Duminică, în- 
cepind de la ora 9, pe

cu organizațiile centrale cu atri
buții) in unele județe în care pla
nurile de măsuri au iămas încă — 
după desfășurarea plenarelor 
C.J.E.F.S. — nedefinitivate și nu 
s-a trecut, cum ar fi fost normal, 
la stabilirea concretă a sarcinilor 
și obiectivelor Ia nivelul cluburi
lor, asociațiilor, școlilor etc. In a- 
ccastă direeție, o contribuție în
semnată trebuie s-o aducă factorii 
cu atribuții — sindicatele, organi
zațiile U.T.C. și de pionieri, in
spectoratele școlare, cooperația 
meșteșugărească — care au obliga
ția să treacă de îndată la înfăp
tuirea planurilor proprii și să 
urmărească in mod deosebit mu
tarea centrului de greutate al tu
turor acțiunilor la unitățile de 
bază.

Aceste carențe au fost puse în 
evidență, în mod deosebit, de un 
recent control efectuat în peste 
100 de asociații sportive, prilej 
eu care s-a constatat că nici una 
din aceste unități de bază nu avea 
întocmit planul de dezvoltare pen
tru perioada 1975—1980 !

Iată, dar, că plenarele C.J.E.F.S. 
nu pot fi privite doar ca un anu
me moment în viața mșcării spor
tive, importanța lor constind toc
mai în faptul că analizele, dezba
terile și măsurile prilejuite de a- 
cest eveniment vor trebui să fie 
urmate de acțiuni practice cit mai 
numeroase, posibile de înfăptuit 
mai ales acum, în sezonul de vară, 
să conducă la obținerea unor re
zultate superioare. în acest sens 
înțelegem, desigur, și acțiunea care 
se desfășoară în prezent — plena
rele consiliilor pentru educație fi
zică și sport municipale, orășe
nești și ale cluburilor sportive, la 
încheierea cărora dorim să putem 
face cit mai multe constatări po
zitive despre angajarea fermă a 
activului sportiv, despre eficiența 
discuțiilor și măsurilor adoptate.

baza sportivă Strâulești 
din Capitală (autobuzul 
nr. 77, tramvaiele 6 și 10) 
are loc o festivitate cul
tural sportivă organizata 
cu prilejul închiderii anu
lui sportiv școlor. in pro
gramul acestei manifestări 
— se scontează pe pre
zența a 5000 de partici
panți — sînt incluse în
treceri sportive și mani
festări cultural-artistice, 
dans.

PROPAGANDA SPORTIVA IȘI DOVEDEȘTE EFICIENȚA
ÎNDEOSEBI EA NIVELUL IJNIIÂȚIEOR DE BAZĂ

Rolul important pe care docu
mentele de partid — îndeosebi 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie-martie 1973 — îl a- 
tribuie educației fizice și sportului, 
măsurile determinate de temeinica 
și profunda analiză a acestui do
meniu, a contribuției sale la for
marea omului nou al societății 
noastre, precum și noile imbolduri 
date de Mesajul secretarului gene
ral al partidului adresat cu trei 
luni și jumătate în urmă Confe
rinței pe țară a mișcării sportive 
au dus, firește, la intensificarea 
activității sub toate aspectele sale.

în acest context, a cunoscut co
ordonate noi și munca de propa
gandă. desfășurată atit în sensul 
creării gustului pentru mișcare, 
pentru practicarea organizată sau 
individuală a exercițiilor fizice și 
sportului în scopul menținerii să
nătății și al sporirii capacității de 
muncă, cit și în direcția amplifi
cării sferei adepților performanței 
sau a creșterii numărului „consu
matorilor" spectacolului sportiv (el 
însuși un eficient mijloc de pro
pagandă).

Această readucere in centrul 
preocupărilor a propagandei spor
tive se observă mai pregnant la ni
vel central, unde sectoarele de 
resort ale C.N.E.F.S., ale celorlal
te organizații de masă cu atribuții 
în domeniul sportului, unele clu
buri și asociații sportive fac evi
dente și lăudabile eforturi de a-și 
îmbogăți gama mijloacelor și for
melor de propagare a actului 
sportiv. Sint, astfel, demne de a- 
mintit și apreciat lectoratele, con
ferințele și comunicările pe teme 
sportive din cadrul Universității 
populare, filmele realizate de 
C.N.E.F.S. sau, în colaborare, de 
C.C. al U.T.C. și uncie federații, 
broșurile și materialele metodice 
care se pun la indemîna instruc
torilor voluntari, afișele ingenios 
realizate, care au efecte mai mari 
asupra celor dornici de mișcare, 
insignele, medaliile, fanioanele 
etc., amploarea și caracterul festiv 
care se dau startului în marile 
competiții de masă, deschiderii și 
închiderii anului sportiv școlar. Și, 

in general, toate formele sub care 
sînt popularizate competițiile de 
masă cu caracter republican, mai 
cu seamă în fazele lor superioare, 
precum și întrecerile importante, 
interne și internaționale, din spor
tul de performanță. Nu trebuie 
uitate nici unele inițiative pri
vind propagarea sportului la sate, 
prin expuneri difuzate la stațiile 
de amplificare în legătură cu im
portanța educației fizice și sportu
lui in menținerea și întărirea să
nătății, prin diverse acțiuni propa
gandistice în cadrul programelor 
căminelor culturale și ale cluburi
lor tineretului (expuneri însoțite 
de filme, diafilme, diapozitive), 
prin „colțuri sportive" și vitrine, 
prin întilniri intre tineri și marii 
campioni, prin demonstrații ale 
sportivilor de la cluburile de per
formanță, prin popularizarea com
petițiilor locale și a tinerilor care 
se disting in diverse întreceri, prin 
explicarea regulamentelor unor 
discipline etc. Alături de exemple
le la nivel central, ni se pare re
marcabilă activitatea de propagan
dă care se realizează în unele clu
buri de performanță, cum ar fi 
Steaua, Dinamo, Rapid, Penicilina 
Iași. Farul Constanța, C. S. 
Școlar, precum și în unc
ie asociații sportive mai mici : cele 
ale școlilor nr. 175 din Capitală, 
nr. 11 din Buzău, din comuna 
Hotarele, cele sindicale : IREMOAS 
și Tricodava București, Industria 
linii și întreprinderea mecanică 
din Timișoara, cele sătești din co
munele Birca (Dolj), Stoicănești și 
Scorniccști (Olt), ca să amintim 
numai citeva.

Dar, din păcate, actul propagan
distic nu se desfășoară la nivelul 
exigențelor actuale pretutindeni și 
îndeosebi acolo unde este cel mai 
necesar : la nivelul asociațiilor 
sportive. El este adesea închistat 
in forme ncat rugătoare, învechite, 
este plivit cu un ochi superficial 
și nu de puține ori lăsat la peri
feria preocupărilor sau complet 
neglijat.

Sint numeroase exemplele în 
care propaganda fie că îmbracă 
forme vetuste, neinieresante (ve

dem pe multe din stadioanele noas
tre, alături de nelipsitele reclame 
comerciale, doar simple sloganuri 
cu caracter sportiv care nu sînt 
de natură să stimuleze și să for
meze gustul publicului), fie că nu 
se face deloc. Chiar bazele spor
tive (de pildă, cea a „Avintului" 
Reghin, dar încă multe' altele ne
îngrijite, cu aspect neatrăgător), 
eare ar trebui să constituie prin 
ele insele o invitație la practica
rea sportului, devin uneori moti
ve de îndepărtare a eventualilor 
amatori. Nu este folosită în mă
sura cuvenită activitatea filmoteci
lor interjudețene și a cineduburi- 
lor — atit de numeroase in toată 
țara — pentru abordarea temelor 
sportive, nu se folosesc mijloacele 
locale de popularizare, nu există 
preocupări propagandistice în mul
te din noile cartiere ale orașelor, 
unde s-au creat, cu eforturi, baze 
sportive pentru locatari (care nici 
măcar nu știu dacă pot sau nu să 
beneficieze de existența lor), une
le organizații locale de la sata 
(C.A.P., sindicate, I.A.S., S.M.A.,
instituții comunale) își limitează 
atribuțiile numai la sprijinul ma
terial acordat activității sportive...

Măsurile pe care le-au preconi
zat organele centrale cu atribuții 
în domeniul sportului au menirea 
să dea un nou impuls activității 
de propagandă. Dar eficiența a- 
cestor măsuri nu va fi cea aștep
tată dacă nu se va urmări apli
carea lor la nivelul tuturor uni
tăților de bază, acolo unde de fapt 
își găsesc expresia cea mai fidelă 
cerințele puse în fața mișcării 
sportive, în principal acelea de 
lărgire a ariei de cuprindere intr-o 
activitate permanentă și susținută 
a oamenilor muncii, ,de întărire a 
bazei de masă a sportului de per
formanță, de educare a întregului 
tineret în spiritul normelor și al 
exigențelor complexe impuse da 
societatea noastră socialistă.

Aurelian BREBEANU
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DIVIZIA A, ETAPA A 31-a

VEȘTI DE LA ECHIPE
ACTUALITĂȚI

I
I

• JIUL — F. C. GALAȚI. Fot
baliștii din Valea Jiului au efec
tuat antrenamente in fiecare zi și 
au susținut jocuri-școală cu echi
pa de tineret, în care s-au exersat 
diferite scheme tactice. în ceea ce 
privește lotul, antrenorul Ion lo- 
nescu contează pe toți jucătorii, 
inclusiv G. Stan, care, probabil, va 
fi recuperat pînă la meciul de du
minică, după accidentul suferit în 
partida cu Politehnica Iași. F. C. 
Galați a evoluat joi la Tg. Jiu 
(l—1 cu Minerul Rovinari) de un
de, azi, va pleca spre Petroșani. 
Nu se anunță nici o indisponibili
tate la lot.

• în perioada de întrerupere, divizionarele A s-au pregătit intens, susținind și numeroase partide amicale 

in țară și peste hotare • Absențe, cauzate de accidentări, de pe scena primei noastre divizii in „runda" a 31-a

i ARE

ARBITRUL PARTIDEI : C. Băr- 
bulescu — București.

jucătorii din lot, fapt inedit pentru 
acest retur, după cum ne spunea 
antrenorul Meszaroș, date fiind re
petatele accidentări ale jucătorilor 
brașoveni. Universitarii clujeni, In 
afara antrenamentelor au susținut 
un joc-școală, în care înaintașii 
s-au arătat în vervă, înscriind 7 
goluri. Lotul a plecat vineri la 
Brașov. Toți jucătorii sînt valizi.

ARBITRUL PARTIDEI : C. Nl- 
culescu — București.

• C.F.R. CLUJ-NAPOCA — 
U.T.A. în toată această perioadă 
de întrerupere a campionatului, 
feroviarii au făcut antrenamente 
intense, întrucît situația lor în cla
sament nu este deloc roză. în ve
derea partidei cu U.T.A. au întîl- 
nit miercuri pe C. I. L. Gherla 
(12—3 !) în 3x30 minute, joi au fă
cut un antrenament la pădure, iar 
vineri au 
neret. Nu 
cartonașe 
locuit cu 
tîlnit joi 
sesaba (1—1), 
disputat în localitatea cu 
nume la 1 Mai (2—0
U.T.A.). Pîrvu are o mai veche 
accidentare și nu se știe dacă va 
juca. Echipa pleacă sîmbătă dimi
neața cu autocarul la Cluj-Napoca.

• A.S.A. TG. MUREȘ — F. C. 
CONSTANȚA. In perioada de în.-

• SPORTUL STUDENȚESC — 
CHIMIA RM. V1LCEA. Echipa 
antrenată de cuplul Angelo Nlcu- 
lescu — Ion Voica s-a întors joi 
seara de la Budapesta, acolo a 
susținut un joc amical cu Vasas 
(2—1). Studenții au urmat în con
tinuare un program de pregătire, 
accentul fiind pus pe găsirea unor 
soluții eficiente în acțiunile ofen- ----- .. -» -------- ■--------- jn

a 
cea 
pe

caracter fizic-tehnic și tactic. Cer- 
năianu are și el un semn de între
bare pentru echipă — fundașul 
central Boc acuză o ușoară întin
dere de la meciul cu Ascoli. 
dicul echipei încearcă să-l 
reze. Lotul pleacă azi spre

ARBITRUL PARTIDEI :
— București.trea

Me- 
recupe- 
Pitești. 
C. Pe-

• JUCĂTORI SANCȚIONAȚI. 
Comisia centrală de competiții și 
disciplină, luînd în discuție, în 
ședința de ieri după-amiază, aba
terile unor jucători a dictat ur
mătoarele sancțiuni :

• Lucescu (Dinamo) :
• Sebe și Nedelcu 

București) : suspendați 
etape.

• Popovici (F. C. Bihor) : sus
pendat pe două etape.

• Manea (Rapid) : suspendat pe 
două etape.

în legătură cu abaterea lui Ma
nea și cu comportarea altor ju
cători de 
Progresul, 
lui Rapid 
ducativă, 
pina repetarea unor astfel de a- 
bateri.

mustrare.
(Metalul 

pe două

I
I
I

CUV

jucat cu formația 
va juca Roman 
galbene) care va 
Dragomir. U.T.A. 
formația ungară 

revanșa

de ti- 
(trei 

fi în- 
a în- 
Beke- 

meciului 
același 
pentru

ARBITRUL PARTIDEI î 
Cursaru — Ploiești.

N.

» DINAMO — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA. Liderul autoritar 
al campionatului a făcut antrena
mente zilnice. De joi, celorlalți 
jucători li s-au adăugat și compo- 
nenții lotului național. Singura 
indisponibilitate este cea a lui 
Dudu Georgescu, inapt de joc 10 
zile. Dinamo va prezenta formația 
de bază, cu Zamfir în centrul li
niei de atac. Studenții timișoreni, 
in afara obișnuitelor antrenamen
te, au susținut miercuri un joc a- 
tnical cu divizionara B U.M.T. (1— 
3 !). „Poli" sosește în Capitală as
tăzi, la prînz, cu avionul. Din lot 
lipsește Surdan, accidentat.

ARBITRUL PARTIDEI : 
•— 'Tg. Mureș.

I. Rus

• STEAGUL ROȘU — „V 
CLUJ-NAPOCA. Brașovenii s-au 
antrenat în fiecare zi și vor con
tinua pregătirile pînă astăzi. Joi 
au disputat un meci „în familie". 
La antrenamente au luat parte toți

sive menite să creeze breșe^ 
presupusa apărare aglomerată 
Chimiei. Formația probabilă, 
obișnuită. Vîlcenii au rămas 
toată perioada întreruperii _ cam
pionatului acasă, antrenîndu-se

Moment critic la poarta ieșenilor, rezolvat in extremis de Costaș. Fază 
din meciul

rești
Steaua — Politehnica Iași, disputat in toamnă la Bucu- 
și încheiat cu scorul de 5—0 in favoarea gazdelor

Foto : S. BAKCSY

campionatului, echipatrerupere a 
mureșeană, revelația actualei edi
ții, s-a pregătit respectînd întoc
mai ciclul obișnuit de antrenamen
te săptămînale. Sîmbăta trecută 
A.S.A. a jucat un amical cu C.F.R. 
Cluj-Napoca (3—0), iar joi cu Vii
torul Tg. Mureș (5—1). Nici un ju
cător nu este indisponibil. Este 
posibilă reintrarea lui Naghi. La 
rindul lor, constănțenii au susținut 
două partide cu puternica formație 
olandeză Twente Enschede (1—3 și 
1—1). Plecarea lotului — complet 
— spre Tg. Mureș este prevăzută 
pentru astăzi.

ARBITRUL PARTIDEI : M. Mo- 
raru — Ploiești.

în liniște, în... familie. Nici o in
disponibilitate.

ARBITRUL PARTIDEI : S. Dră- 
gulici — Drobeta Tr. Severin.

• F. C. ARGEȘ — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA. Piteștenii, 
după amicalul cu Dinamo din 
deschiderea meciului România — 
Scoția (tineret), au făcut antrena
mente zilnice ; joi au jucat cu Șoi
mii TAROM (5—2). Dobrin rămî- 
ne în continuare indisponibil, fapt 
pentru care Halagian va apela la 
serviciile lui Doni Popescu. Stu
denții craioveni, de la reîntoarce
rea din turneul din Italia, au fă
cut o suită de antrenamente cu

MARCAJUL, 0 ÎNDATORIRE PREA ADESEA NEGLIJATA
Au trecut șase zile de la jocul 

România—Scoția, între timp „trico
lorii" au debutat și în preliminari
ii;' J. O. de la Montreal, și, cu 
toate acestea, gîndul nostru, al 
tuturor, va mai rămine un timp 
ancorat de acel minut 90 al meciu
lui de duminică ; un singur minut, 
uit imul, al unul joc cvasi-decisiv 
iu grupa a IV-a a campionatului 
european care a redus din șansele 
de calificare ale formației noastre.

Pe moment, sub imperiul amă
răciunii remizei de pe stadionul 
„23 August" (egală, cum s-a mai 
spus, cu o infringere) i s-au adus 
explicații diverse. Unii, căutînd 
motive mai apropiate în timp de 
momentul înscrierii golului egali
zator, au acuzat acea tactică a 
temporizării, pusă în aplicare a- 
proximativ din minutul 70 al par
tidei. Au văzut, îndeosebi, în acel 
„joc periculos" cu... portarul ele
mentul care a condus Ia anularea 
fragilei victorii, dar, totuși victo
rie. Alții, n-au putut da uitării 
^.momentul Dobrin", 
mare ocazie.

La aceste opinii 
doza ei de realitate 
rea rezultatului de

mai adăugăm încă una, vizînd în
săși faza cu pricina, aceea petre
cută în min. 90. Faza în care 11- 
bero-ul McQueen a apărut la fi
nalizare COMPLET NEMARCAT, 
reluînd nestingherit balonul în

&\\\\\\\\\\\\^^^^^

PE TEMELE JOCULUI

care ratase o

— fiecare cu
— în explica- 
duminică, să

plasă, la lovitura liberă executată 
de pe aripa dreaptă.

Cine trebuia să-l ia în primire, 
urmărindu-1 din zona părăsită de 
scoțian și pînă în apropierea ca
reului nostru 1 Jucătorul vîrf de 
atac, Kun, acela care ocupa pozi
ția cea mai avansată față de poar
ta adversă. Dar, deși intrat de cu- 
rînd în formație și, deci, cu for
țele proaspete, orădeanul n-a fă
cut-o, neintuind, desigur, nedori
tul deznodământ. A fost o greșeală 
aparent minoră dar care, cum s-a 
văzut, a generat o mare decepție, 
întrucît nici măcar Ia echipa re
prezentativă, cea mai înaltă ex
presie a fotbalului de performanță

autohton, nu se respectă această 
sarcină elementară care este MAR
CAJUL : în toate zonele terenu
lui, pe întreaga durată a partidei, 
deci incluzind și acest 
care ne-a fost fatal în 
Scoția.

Așadar, nu neșansa...
90, ci o abdicare de la 1_________
de bază ale fotbalistului performer 
a condus, în cele din urmă, la se- 
mieșecul echipei noastre reprezen
tative. Am adăugat-o aici și în 
dorința ca, pe viitor să nu mai 
fie repetată.

minut 90, 
partida cu

. minutului 
îndatoririle

Gheorghe NICOLAESCU

|

• în cele 30 da etape 4-au 
de goluri (509 

cele 
în- 

, Iar
• In

marcat 671 
gazdele, 162 oaspeții), < 
mol multe — 36 — s-au 
registrat în runda XXVI-a, 
cele mai puține — 13 — 
etapa a lll-a.

• Golurile cu numere 
Jalon din acest campionat 
fost înscrise de Moga (nr. 
Ghergheli (nr. 50), 
(nr.^100), Btgan

(nr. 250), I. Constantin 
(nr. 300), Kulcla (nr. 350), lu- 
cescu (nr. 400), Hafieganu 
(nr. 450), Penlu (nr. 500), D. 
lonescu (nr. 550), Dembrov

au 
1). 

Costea 
7 -— 150)'lordânescu (nr. 200), Tânase

schi (nr. 600) și lordânescu 
(nr. 650).

• Trei Jucători — Ghergheli, 
D. Georgescu șl lordânescu 
— au reușit, în actuala edi
ție, sâ marcheze cite 4 go
luri intr-un meci. Iar 11 cite 3, 
dintre care D. Georgescu de 

(etapele o IV-a, 
șl a XXV-a).

trei ori 
a XVI-a

• Pe 
gureazâ . __,________ ,
mal multi - cite 12 - epoe
tin echipelor Sportul studen
țesc, Jiul șl Chimia, iar 
mal puțini - cite 8 — .-. 
(națiilor F. C. Argeș șl A.S.A.

lista golgeterilor li-
177 de jucători, cel

1 -2 — opac

cei 
for-

OLIM-
Formația an

trenată de Reinhardt a susținut 
miercuri un joc-școală în cadrul 
căruia a fost rulat întregul efec
tiv. Ieri a avut loc ultima ședință 
de pregătire în compania pro
priei formații de juniori. Este pro
babilă reintrarea lui Bora și Her- 
ganc. Din Satu Mare aflăm că nici 
unul din cei patru indisponibili de 
pină acum (Ilclvei, Borota, Kno- 
blau și Bathori II) nu a fost re
cuperat, astfel că Olimpia nu va 
beneficia de aportul lor în partida 
de miine. Sătmărenii au jucat joi 
la Oravița cu Minerul Moldova 
Nouă (0—D.

ARBITRUL PARTIDEI : C. Ghi- 
ță — Brașov.

• POLITEHNICA IAȘI — 
STEAUA. Succesul, neașteptat dar 
meritat, obținut în etapa prece
dentă la Petroșani i-a stimulat 
mult pe elevii lui Oană în pregăti
rea jocului de duminică. Joi, stu
denții ieșeni au susținut un joc de 
verificare cu o selecționată a ora
șului pe care au întrecut-o cu sco
rul de 4—0. Au marcat Costea (2), 
Amarandei și Incze. Steaua a e- 
fectuat antrenamente zilnice, marți 
și miercuri sub formă de jocuri- 
școală. întreg lotul s-a reunit ieri, 
în cursul dimineții de astăzi, Stea
ua va efectua deplasarea pe calea 
aerului.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Rainea — Birlad.

PIA
F. C. M. REȘIȚA — 
SATU MARE. ~

la Rapid, în meciul cu 
s-a atras atenția clubu- 
să intensifice munca e- 
pentru a se preîntîm-

® LA F. C. GALAȚI PREGĂ
TIRILE SÎNT CONDUSE DE P. 
DUDAȘ. După cum am fost infor
mați, de cîtăva vreme, pregătirile 
divizionarei A F. C. Galați sînt 
conduse de către antrenorul se
cund P. Dudaș. Ștefan Coidum a 
fost eliberat din funcția de antre
nor principal, el rămînînd ca sala
riat în cadrul clubului gălățean. 
Cu această schimbare numărul an
trenorilor divizionari A înlocuiți 
in returul acestui campionat a a- 
juns la 9, adică la jumătate din 
numărul echipelor din prima divi
zie. Un procent îngrijorător...

• MIERCURI LA DROBETA 
TR. SEVERIN, MECI INTERNA
ȚIONAL. Selecționata Diviziei B 
întilnește miercuri, în orașul de 
la Dunăre, într-o partidă amicală, 
Selecționata similară a —Bulgariei.

N.

© PERSPECTIVELE 
ELOR ESTIVALE, 
bucureștene Dinamo și 
în proiect efectuarea unor turnee 
în Spania in perioada vacanței de 
vară.

TURNE- 
Formațiile 
Steaua au

CLASAMENTE • CLASAMENTE • CLASAMENTE
tineret-sperante

3
3

12
3
6
3
7 9 
« 10
6

13
5

12
7

11

1. Dinamo 30 22
2. Unlv. Craiova 30 20
3. F. C. Argeș 30 13
4. .Poli” lași 30 17
5. .Poli” Timișoara 30 15
6. U.T.A. 30 I6
7. F. C. Constanța 30 14
8. Steaua 30 14

30
30
30

9. Sportul stud. 
IjO. Olimpia 
11. C.F.R.

5
7
5

10
9

11

12
10
14

i
I
I
I
I
I
I
I
I
5■

I
I
I
I
I

47
43
38
37
36

65-24
84-21
40-21 
60-41
58- 46
56-40 35 
50-41 35 
68-38 34
59- 47 30 
29-32 27 
40-55 27

12. A.S.A. 30 10 6 14 43-50 26
13. F. C. Galați 30 10 5 15 38-78 25

14. ,,U" Cluj-Napoca 30 8 6 16 37-56 22
15. F.C.M. Reșița 30 8 5 17 39-49 21
16. Jiul 30 5 11 14 22-59 21
17. Chimia 30 8 5 17 36-87 21
18. Steagul roșu 30 5 5 20 31-70 15

RETUR
1. Univ. Craiova 13 6 5 2 19-10 n
2. „Poli" lași <3 7 2 4 19-16 16
3. Dinamo 13 6 3 4 27-17 15
4. Steaua 13 7 1 5 29-20 15
5. F. C. Argeș 13 6 3 4 25—18 15
6. F. C. GahuțJ 13 6 3 4 18-23 15
7. A.S.A, 13 6 2 5 16-15 14
8. Olimpia 13 6 2 5 18-18 14
9. Sportul stud. 13 6 2 5 22-22 14

10. Chimia 13 5 4 4 15-16 14
11. „Poli" Timișoara 13 5 3 5 13-15 13
12. F. C. Constanța 13 5 3 5 17-20 13
13. Steagul roșu 13 4 3 6 13-12 11
14. Jiul 13 5 1 7 11-17 11
15. C.F.R. 13 3 4 6 9-14 10
16. F.C.M. Reșița 13 4 1 8 21-26 9
17. U.T.A. 13 4 1 8 15-21 9
18. „U" Cluj-Napoca 13 3 3 7 10-17 9

ECHIPA CAMPIONATULUI
întocmită pe bazo adiționării notelor obținute de jucători, echipa 

campionatului, după 30 de etape, are următoarea alcătuire ;
IORGULESCU (242)

BOC (221) ISPIR (212) DELEANU (204) 
TĂTARU (219) SIMIONAȘ (212)

1. MUREȘAN (206) HAJNAL (213) 
ROZNAI (206)

PORAJCHI (214)
NAOM (218) 

CRIȘAN (204)

• De la începutul campio
natului, s-au înregistrat 24 
de eliminări, Codreanu (F.C. 
Galați) a văzut de două ori 
cartonașul roșu (etapele a 
X-a șl a XXVil-a).

• In cele 270 de meciuri 
s-au dictat 52 de lovituri de 
la 11 m : 40 transformate, 12 
ratate ; 35 in favoarea gaz-

— ■ "40
In-

din jucătorii cu cele mal 
multe prezențe In echipele 
celor 30 de etape î IORGU- 
LESCU 7 - CHERAN 5, BOC 
9, POJONI 3, FILIPESCU 6 - 
BĂLĂCI 5, CHIHAIA 5, D. 
GEORGESCU , 6 - TROI 4, 
f. MUREȘAN 5, LUCESCU 7.

GEO
Dudu C 

ză forțați 
Miller i-a 
t.ll’loC Sf>0 
prin forț: 
du Gi'orsi 
pentru a 
porterii, 
plat cu J 
ker, care 
tei'viu, ac 
derea p: 
1' . (tb.ill, i

(;<)i

dat
ajun

D. G.
M-am ni 
niiiiii nu i 
putea :.ă 
;.l->l;ii Ier : 
fiu cinsti 
deveni ci 
aui “ a V 
eu ren.șit 
giiluri. C 
clin față.

delor, 17 pentru oaspeți ; 
pentru fault, 12 pentru 
fracțiunea de henț.

• In echipele celor 30 
etape au figurat 165 de 
catorl, cel mal mulțl — cite 
11 — aparțin echipelor 
namo, Sportul studențesc, 
A.S.A., Qlimpia și Steagul 
roșu, iar cel ITTaj puțini — 6 
- formației C.F.R.

• lată cum arată o echipa 
alcătuită

de
]u-

Di-

B w^,,, matmor I-. t. Argeș șl A.S.A. a camolonotulul.

• Clasamentul „constan
ței", întocmit pe baza adițio
nări] celor mai bune 11 note, 
după 30 de etape, are urmă
toarea alcătuire : 1. DI
NAMO 2344 p ; 2. A.S.A.
2326 p ; 3. Univ. Craiova
2319 p; 4. Olimpia 2288 p J 
5. F.C.M. Reșița 2282 p ; 6. 
Steagul roșu 2250 p ; 7. Spor» 
tul studențesc 2248 p ; 8.
Steaua 2246 p ; 9. F. C. Ar- 
geș 2244 p ; 10. F. C. Con- 
stdnța 2239 p ; 11-12. U.T.A. 
și Jiul 2237 p ; 13. „Poli" lași 
2232 p : 14. ,,Poli" Timișoara

2216 p ; 15.
2215 p ; 16.
17. Chimia 2150 p ; 18. F. 
Galați 2146 p.

• La partidele celor 30 
etape au asistat 3 339 000 
spectatori, cei mai mulțl 
180 000 — s-au înregistrat 
runda a XVIII-a, 
puțini - 61 300 
a XV-a.

,U“ Cluj-Napoca
C.F.R. 2214 p ; 

“ “ C.

de 
de

ta
iar cei mai 
- in etapa

1.
2.

• Situația In „Trofeul 
schovschi”, după 30 
etape, este ___
I. TIMIȘOARA 9,26 ; 2. re
șița 9,06 : 3-5, București, Tg. 
Mureș și Gâfați 9,00 ; 6-7.
Sptu Mare șl Arad 8,93 ; â. 
GluJ-Napoca 8,90 ; P- Con
stanța 8,86; 10. Crald^Q 8,81;
II. Petroșani 8,60 ; 12-1Î. Pi
tești și Rm. Vîlcea 8,46 ; 14. 
Brașov 8,35; 15. lași 8,33.

Pet- 
de 

următoarea : 
2. Re-

„CUPA
1. Dinamo
2. Univ. Craiova
3. F. C. Argeș
4. Steaua
5. „Poli lași"
6. „Poli" Timișoara
7. F. C. Constanța
8. U.T.A.
9. A.S.A.

10. Sportul stud.
11. Olimpia
12. C.F.R.
13. F.C.M. Reșița
14. F. C. Galați
15. „U" Cluj-Napoca
16. Jiul
17. Chimia
18. Steagul roșu

A + T <«

60 41 7 12 124- 54 89
60 33 12 15 123— 47 78
60 26 16 18 87- 60 68
60 28 10 22 124— 78 66
60 30 5 25 99- 91 65
60 27 11 22 84- 81 65
60 25 14 21 84- 80 64
60 28 7 25 90- 76 63
60 26 9 25 83- 85 61
60 24 11 25 98- 91 59
60 20 19 21 63— 65 59
60 20 15 25 63- 84 55
60 22 9 29 86- 90 53
60 20 10 30 62—1I28 50
60 17 14 29 61- 92 48
60 16 16 28 57- 91 48
60 17 14 29 66-‘I35 48
60 15 11 34 67- 98 41

I
I
I
I
I

cea 
siui 
cită

D. G. : 
a.;.: ,,.
ori golgii 
1 ’!■■■■; i c 
hui aduc 
din cele 
un du îl 
|■ i n :i ■ i dl 
!>;> uiinea 
clip, ca 
ini citul 
la Profiri

■ ■ 
fostul n 
avii livina 
zi să joi 
trim nu 
cană :
i ■ ■■ , li
nn nt al 
4 din cc 
tor iei.

I 
des 
gol 
mi.

D. G. :

Marginalii la D ivi zi

UN DERBY CARE A CC
Șl UN TRIAL PROA

în acest final de 
chipele gazdă își ________ __
plin avantajul terenului. A confir
mat-o șl ultima etapă (a 29-a), în 
care doar patru formații (Ceahlăul 
P. Neamț, Știința Bacău, Metalul 
Mija și F. C. Bihor) au reușit să 
obțină rezultate de egalitate. în 
rest, victorii ale gazdelor, unele la 
scoruri neașteptate in ceea ce pri
vește poziția liderilor din seriile I 
și a IlI-a, ea a rămas la fel de 
solidă, în schimb, în seria a II-a 
Rapid București, care a condus 
atît de autoritar la un moment dat, 
de joi seara este talonată înde
aproape de revelația acestui retur, 
Progresul București.

Confruntarea dintre fostele di
vizionare A Rapid și Progresul, 
terminată cu victoria echipei din 
str. Dr. Staicovici, a atras atenția 
tuturor celor ce urmăresc întrece
rea din categoria secundă a fot
balului nostru. Cu satisfacție tre
buie să evidențiem că meciul de 
joi de pe stadionul Giulești s-a 
ridicat, din multe puncte de ve
dere, peste nivelul unor partide de 
Divizia A. Au impresionat angaja
mentul fizic, risipa de energie, rit
mul ridicat de-a lungul întregii du
rate, fazele frumoase create la am
bele porfi și... cele cinci goluri în
scrise, precum și interesanta evo
luție a scorului.

încă o dată se cuvine a fi evi
dențiată munca antrenorului Vio
rel Mateianu, care a reușit să for
meze un colectiv sudat și disci
plinat. Meritul lui este cu atît mai 
mare cu cît a readus în prim-pla- 
nul întrecerii jucători considerați 
ca necorespunzători pentru fotbalul 
de perfofffiăhță, cum ar fi D. Ște
fan, Apostol, Giron, aceștia dove- 
dindu-se printre cei mai buni de 
pe teren în derbyul de joi. Este 
adevărat că în echipa Progresul ac
tivează și cîțiva tineri talentați, de

campionat, e- 
valorifică din

ptT.-.W
»<•«, Tl’Vi, I 
ru, unii fon 
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■rit cu CuaiUj 
re a celor t 
vești l.'mrtiuț 
a arătat și 
; cădefi itini 
seama de ex 
și de valor 
Este puțin ț 
li'-elieai : ■
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SERIA I : 
hlăul P. Nci 
rești • Știi 
Călărași : 
Relonui Săvli 
M. Haimovic 
Galați — C 
(Craiova) • 
sul Brăila : < 
• Metalul P 
Gli. Retezan 
Ploiești — Ci 
Plrvu (Bucur 
— Gloria Bu: 
rești) • C.I 
Fălticeni : G:

SERIA A

v.

%25c3%25aen.fr


La încheierea returului campionatului de juniori După recentele jocuri ale reprezentativei

A

4.

evoluat

turneul

15; 14. Motru

se

12.

C.F.R. Simerla

26

26
26

26
26
26
26
26

Dinamo Slatina 
Minerul

U.M.T.
I 2<>

26
26

Tr.

37; 5.

20; 11.
12. Șc. 

Șc. Sp. 
Minerul

: 1. F.C.
2.

9. Șc. sp. Șoimii Sibiu 26
10. Șc. sp. Sibiu 26 28—50

L SĂPTÂMÎNII

driblat

Constantin ALEXE 
Pompiliu VINTILA

„___ ___ >, am
in acest final 
deosebit de 
și valoarea 

aduse din Va- 
esle și mai de 

face 
cu

1958. 
1962 

par-
A.

pau- 
poțian 

mod 
te că, 

Du- 
timp 

u re- 
Intîm- 
pthac- 
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ii ve- 
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U
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ropci? 
I ny. 
fă în 
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t în
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Iterul 
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vre- 

L tot 
[lirică 
pinte, 
rictor 
|bună

FRUNTAȘE... TRADITIONALE SI REVELAȚII*■ > *
dentesc 26 28—25 30 ; 8. S.C. Tulcea 
26 38—44 21; 9. C.S.U. Galați 26 
36—46 21; 10. F.C. Galați 26 28—62 
17; 11. Azotul Slobozia 26 25—68 14; 
12. Otelul Galați 26 23—64 13; 13. Șc. 
sp. călărași 26 21—78 13; 14. Con
structorul Galați 26 19—53 10.

SERIA A IH-A 1 1. PROGRESUL 
BUCUREȘTI 26 77—13 42; 2. ȘC. SP. 
Nr. 2 BUCUREȘTI 26 55—13 41; ». 
Steaua 26 48—18 35; 4. Lie. M. vitea
zul București 26 63—26 34; 5. Metalul 
București 26 37—20 33 ; 6. C.S. Tlrgo- 
vlște 26 50—21 31; 7. Petrolul Plo
iești 26 45—25 31; 8. Voința București 
26 35—24 28; 9. Șc. sp. Energia Bucu
rești 26 36—31 26; 10. Poiana Cîm- 
plna 26 21—55 17; 11. Dunărea Giur
giu 26 16—66 15; 12. Gloria Buzău 26 
24—44 13; 13. S.N. Oltenița 26 19—95 
10; 14. Lie. nr. 1 Alexandria 26 
14—89 8.

SERIA A IV-A ! 1. ȘC. SP. CRA
IOVA 26 80—19 42 : 2. ELECTROPU
TERE CRAIOVA 26 51—19 39; 3. F.C. 
Argeș 26 49—23 37; 4. Universitatea 
Craiova 26 49—21 34; 5. Cimentul Tg. 
Jiu 26 34—27 32 ; 6. Jiul Petroșani 26în asta. Dimpotrivă. Cind am 

început să mă gindesc la ro
lul meu de posibil golgeter, am 
făcut o socoteală simplă : „Du
dule, tu nu ai driblingul lui 
Dobrin... Nici fenta lui Lu- 
cescu... Nici șutul lui Oblemen- 
co“. Așa s-a făcut că mi-am 
propus să compensez toate 
aceste lipsuri printr-o muncă 
peste puteri, în care săritorul 
în lungime-înălțime Dudu 
Georgescu să vină pe furiș în 
fața pragului, după un elan de 
20—30 sau chiar 40 de metri. 
Fără îndoială că e greu, dar 
bucuria unui gol marcat e atît 
de mare, incit mă face să zbor 
spre jumătatea de teren pro
prie, ca să-mi dau obolul pen
tru echipă și să iau totul de 
la capăt. Așa s-a întîmplat și 
în meciul cu Scoția. M-am fu
rișat, l-am pierdut pe drum pe 
Miller, am marcat și m-am în
tors la muncă. El insă m-a aș
teptat undeva in spatele fron
tului, dacă a văzut 
face in fața porții 
băgat în ghips, 
piciorul mai 
de: aur“.

Rep. : 
timelc 
echipei 
nale ? 

D. G. : S-a

ca 
greu

că n-are ce 
lui, și m-a 
să-mi intre 
în gheata

Ce spui de ul- 
iluuă jocuri ale 

noastre națio-

scris și s-a vor
bit atît de mult, și atit de di
ferit, Incit uneori nici nu cred 
că am marcat un gol Scoției 
și că am fi putut conduce cu 
3—0. fără nici o dificultate. Am 
impresia că acest 1—1 cu Sco
ția e considerat de unii ca fiind 
un rezultat mai slab decît acel 
1—7 cu Elveția. Cel puțin asta 
e impresia mea.

Rep. : Ce crezi tu că 
nu merge ia echipa na
țională ?

D. G. : Am pici;dut victoria 
din nună pentru că eram în
groziți la gîndul ca am putea 
să nu o obținem, 
după 
hibă 
nale. 
tiuni

Asta este, 
părerea mea, principala 

a echipei noastre națio- 
Toate celelalte sint ches- 
de amănunt.

loan CHIRILA

Duminica 
ma etapă, 
republican 
echipe din 
cat pentru_______ _____ ________ ___
țîei, ele continulnd — la Focșani și 
Deva, în 8. 10, 12 șl 15 Iunie — cursa 
pentru cîștigarea titlului de campi
oană a țării. O primă constatare ; 
printre cele 16 formații calificate se 
află reprezentantele unor cluburi și 
asociații care foarte rar au absentat 
din ultima fază a întrecerii, dovadă 
concludentă că la aceste cluburi se 
acordă, an de an, o atenție deose
bită schimbului lor de mîine. Este 
vorba de RAPID (3 titluri de cam
pioană), DINAMO (3), PROGRESUL 
BUCUREȘTI (1), C.F.R. TIMIȘOARA 
(1), U.T.A. (3) și, in primul rînd, 
de „U“ CLUJ-NAPOCA, performera 
campionatului, pînâ acum de 8 ori 
cîștigătoare a titlului. Anul acesta 
tinerii jucători clujeni au obținut 
dreptul de a participa la turneul 
final mai greu decît în anii prece
dent. Una dintre cauze este și aceea 
că 10 dintre cei mai buni juniori ai 
„șepcilor roșii" — în aceeași situa
ție s-au aflat, la rîndul lor, Dinamo 
București și U.T.A. — au 
la echipa de tineret-speranțe. De re
marcat, apoi, prezența în turr.cul 
final a trei școli sportive : o reve
lație (ȘC. SP. CRAIOVA — prof. 
I. Petculescu), una de la care, de-a 
lungul anilor, și-au luat zborul spre 
consacrare destul de mulți jucători 
de valoare (ȘC. SP. 2 BUCUREȘTI 
— prof. Tr. Dinuț) șl o a treia (ȘC. 
SP. BRAȘOV — prof. Al. Muta) 
care, în ciuda unor condiții nu 
tocmai propice, a reușit mereu să 

numere printre fruntașele ~ seriei 
în care a 
evidențiate 
credem că 
CRAIOVA 
DUSTRIA 
(Dionisie 
HUNEDOARA
Sînt reprezentantele unor asociații... 
fără centre de copii și juniori, la 
care se depun, însă, mari eforturi 
în vederea îmbinării activității com- 
petiționale propriu-zisc cu aceea de 
instruire și promovare în echipe 1 
de seniori a unor elemente dotate. 
Acesta este, de fapt, și scopul cam
pionatului pe care, din păcate, 
foarte puține echipe l-au înțeles, 
cele mai multe dintre ele făcînd din 
punctele puse în joc obiective pri
mordiale. în detrimentul unei rigu
roase activități de selecție și pregă
tire pentru fotbalul de performanță.

Nu insistăm acum asupra deficien
țelor competiției (anonimat, dispro
porții valorice între participante, un 
număr foarte mare de jucători sanc
ționați pentru acte de indisciplină, 
contestații, arbitraje necorespunză
toare,. neprezentări etc.), ele au 
rămas, după cum se observă, ace
leași. Cele mai multe din ele — 
sîntem siguri — vor dispărea dacă 
se va trece la noul sistem competi- 
țional al eșalonului copii-juniori, 
propus spre dezbatere de 
misia de juniori a F.R.F.

SERIA I î ----------
NEAMȚ 26 71 
CAU 26 61—24 40: 
26 68—19 39;
51—25 
81—24 36, 
33: 7. Șc. sp. Tecuci 26 45—43 26; 8. 
Știinta Bacău 26 39—33 23: 9. Unirea 
Focșani 26 30—89 20: 10. Lie. sportiv 
Focșani 26 19—44 17; 11. C.S.M. Su
ceava 26 28—77 17; 12. Lie. nr. 2 Iași 
26 31—66 14; 13. C.F.R. Pașcani 26 
20—87 ll: 14. Șc. sp. Gh. Gheorghiu- 
Dej 26 26—95 10.

SERIA A II-A : 1. RAPID 26 97—18 
45; 2. DINAMO 26 72—22 44; 3. Pro
gresul Brăila 26 50—23 36; 4. Auto
buzul București 26 46—19 34; 5. F.C. 
Constanta 26 43—19 34; 6. Steaua „23 
August" 26 45—25 32; 7. Sportul stu-

_ ... J
trecut s-a disputat ultl- 
a 26-a, a oampionatulut 

de juniori. Primele două 
fiecare serie s-au califi- 
turneul final al competi-

printre fruntașele seriei 
activat. Dar, adevăratele 
ale celor 26 de etape 
sînt ELECTROPUTERE 

(Octavian Romeo), IN- 
SÎRMEI CÎMPIA TURZII 

Crăciun) și CORVINT 
(Dumitru Pătrașcu).

către co- 
_________ (!•<!•)
1. CEAHLĂUL p.

17 41 p; 2. S.C. BA- 
. 3. Politehnica Iași
4. Rulmentul Bîrlad 26 
Lie. fotbal Bacău 26 

6. C.S. Botoșani 26 63—10

Portarul Giron (Progresul) are o nouă intervenție bună, blocind balonul 
la picioarele lui M. Stelian (Rapid). Fază din meciul Rapid București — 
Progresul București 2—3 Foto : V. BAGEAC

etapă. Iată unde duce nervozitatea 
și indisciplina I

★
Săptămîna aceasta am avut pri

lejul să urmărim un trial al jucă
torilor din divizia secundă. Deși 
nu au participat și fotbaliști peste 
23 de ani, pe gazonul stadionului 
„23 August" am urmărit 
evoluția unor tineri care 
mova pe scara valorică a 
lui nostru. Ne referim la

miercuri i 
pot pro- i 
fotbalu- 

Gabel și
PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MÎINE

Zamfir (Petrolul Ploiești). Naghi 
(C.SU. Brașov), Popescu (C.S.M. 
Suceava), Popescu (Tractorul Bra
șov), Paraschivescu (C.S.U. Bra
șov), Rădulescu (Metalul Plopeni). 
Acțiunea a fost lăudabilă și me
rită a fi continuată, pentru că ea 
poate oferi posibilitatea depistării 
unor jucători dotați din eșalonul 
secund.

34—38 28; 7. Chimia Rm. Vîlcea 26
46—43 25; 8. Lie. nr. 1 Caracal 26
45—48 22; 9. Șc. sp. Petroșani 26
45—50 21; 10. Șc. sp. Curtea de Argeș
26 32—59 20; 11. Șc. sp. Drăgășani
26 29—56 19; 12. Știința Petroșani 26 
35—68 17; 13. ~
41—60 ' ‘
33—72 13.

SERIA A V-A î 1. C.F.R. TIMI-
SOARA 26 64—18 39; 2. U.T.A. 26
42—14 37; 3. Viitorul Timișoara 26
44—16 35; 4. Șc. Sp. Caransebeș
41—18 35; 5. Rapid Arad 26 41- • 20
32: 6.
Reșița
Arad
șoara 
beta ’ 
Strungul
Sp. Lugoj 26 24—52 19; 13.
Jimbolia 2r "
Anina 26 1

SERIA
99—19
75—20

4.
5.
6.

Olimnia
Șc. Sp.

9 “

FINALURILE DE PARTIDĂ
CU ERORILE Șl - MAI CU SEAMĂ

CU ÎNVĂȚĂMINTELE lor

26 35—19 30; 7. F.C.M. 
32—24 29; 8. Șc. Sp. Gloria 
35—23 27; 9. „Poli." Timi- 
31—32 27; 10. Metalul Dro- 
Severin 26 37—40 

Arad 26 23—43 20;

. IND. S1RMEI 
CLUJ-NAPOCA 
Bihor 26 75—28 

Minerul Baia Mare 26 62—30 
C.F.R. Cluj-Napoca 26 52—41 
C.I.L. Sighet 26 — — 

Satu Mare 26 
Victoria Cărei 
sp. Oradea 26 
Baia Mare 26 
Turda
26 32—60 15; 13. Gloria 

27—68 15; 14. Someșul 
'4 14.

26
26 
40; 
38; 
33;
7.
8. 
22; 9 Șc.
10. Șc. sp.
11. Arieșul 
C.S. Zalău 
Bistrița 26 
Sa tu Mare 26 27—7<

SERIA A VII-A : 1. METALURGIS
TUL CUGIR 26 66—32 40; 2. CORVI
NUL HUNEDOARA 26 75—18 37; 
Mureșul Deva 26 74—27 37; 4. 
metan Mediaș 26 48—28 30; 5. 
nr. 2 Deva 26 48—32 30; 6. 
Aiud 26 57- 39 * “ * “ * “
reș 
26 43—32

53—55 25;
40—46 25;

26 33—45
48—6L 21;
29—60 17;

26 28—73 16;

26 51—35 
27;

26 34--31 24;
31—37 23; 11.
33—48 22; 12.
26—67 18: 13.
20—54 17; 14.
16—142 4.

3. 
Gaz

Liceul 
Metalul 

28; 7. A.S.A. Tg. Mu- 
27; 8.------- -----
9. Șc. sp. Tg. Mureș
10. Șc. sp. Mediaș
Chimica Tîrnăveni
Șc. sp. Cristur 

C.F.R. Sighișoara 
Unirea Alba Iulia

SERIA A VIII-A : 1. F.C. ȘOIMII 
SIBIU 26 65—22 44; 2. SC. SP. BRA
ȘOV 26 65—17 43; 3. St. roșu Brașov 
26 42—21 36; 4. Nitramonia Făgăraș 
26 69—26 33; 5. Șc. sp. Sinaia 26 
52—25 33; 6. Șc. sp. Brașovia Brașov 
26 40—22 32: 7. Șc. sp. Odorhel 
43—26 30; 8. Oltul Sf. Gheorghe 26
30— 49 22; ‘
31— 39 21:
21; 11. Tractorul Brașov 26 18—38
15; 12. Șc. sp. Miercurea Ciuc 26 
24—54 13; 13. inter Sibiu 26 17—73
11; 14. Șc. sp. Tg. Secuiesc 
28—90 10.

A mai rămas un singur meci pe 
agenda echipei reprezentative de 
fotbal în sezonul acesta, jocul de 
la 18 iunie de la Copenhaga, re
tur al întllniril disputate miercuri 
în compania selecționatei olimpice 
a Danemarcei și încheiată cu vic
toria dară a „tricolorilor", cum 
foarte bine se știe. Partida din 
capitala Danemarcei încheie un 
sezon foarte bogat al primei noas
tre selecționate, cu un program 
divers, cu adversari puternici, cu 
întîlniri atît din categoria amica
lelor dt și din cele două compe
tiții în care este angajată formația 
noastră, Campionatul european și 
preliminariile olimpice. Dar jocul 
de miercuri e și finalul unei serii 
de trei meciuri disputate consecu
tiv de internaționalii noștri în fața 
spectatorilor bucureșteni (dc iă cu 
echipele Danemarcei, unul cu a- 
oeca a Scoției). Bilanțul său, două 
victorii și un rezultat de egalitate, 
11 goluri marcate adversarilor și 
unul primit.

Făcînd, se înțelege, cuvenita de
osebire între calitatea adversari
lor și a competiției în care au a- 
vut loc, firește că întîlnirea cu re
prezentativa Scoției obligă la o 
specială retrospectivă. Și asta pen
tru bine cunoscutul motiv că for
mația noastră a fost egalată In ul
timele zeci de secunde într-o par
tidă în care avea victoria nu 
numai pe tabela de marcaj, ci o 
merita pentru întreaga desfășura
re a întrecerii, pentru tot ceea ce 
arată nu numai situația „fazelor 
calde", a ocaziilor clare de gol și 
a marilor ratări, ci și pentru con
cluziile observațiilor obiective, sta
tistice. înregistrate în joc. Și, to
tuși, formația noastră n-a putut 
păstra un rezultat normal și real 
pentru 89 de minute de întrecere.

Gîndindu-ne Ia viitoarea activi
tate a echipei naționale, la elimi
narea unor carențe care au costa
t-o foarte mult în trecut, să ne 
reamintim că acesta ar fi al cin
cilea joc în care ea primește goluri 
— unele cu efecte importante pen
tru obiectivele sale de performan
tă în finalul întîlninlor. La Bratis
lava, la 16 mai 1971, Fr. Vesely în
scria singurul gol al partidei cu 
Cehoslovacia în minutul 88. La 17 
mai 1972, la Belgrad, Szoke reali
za golul de calificare a formației 
Ungariei în turneul final al Cam
pionatului european tot în minu
tul 88. La 20 septembrie, în același 
an, golul lui Rissanen, înregistrat 
în min. 87, aduoea un punct nes
perat selecționatei Finlandei, punct 
care avea să devină decisiv pen
tru calificarea la C. M. 1974. La 
11 mai, anul acesta, formația noas-

tră a primit singurul gol din în-' 
tîlnirea cu Danemarca (din preli
minariile C. E.) tot pe ultimele 
porțiuni ale jocului, iar golul lui 
Mc Queen a venit șl ei cînd, pro
babil, doar o singură repunere a 
mingii în joc ac mai fi fost posi
bilă în cazul în care scoțianul nu 
ar fl marcat I Toate aceste situa
ții vorbesc despre o mai veche la
cună a fotbaliștilor noștri — tinind 
atît de capitolul pregătirii psihice 
cit și de acela, atît de diseulat la 
un moment dat. al organizării de
fensivei Ia loviturile fixe. Pentru 
că, amănunt in plus, in trei din 
cele cinci cazuri aminHte, fazele 
din care s-a primit gel erau de 
această natură.

Știm cit de marcați au fost 
componenții reprezentativei după 
finalul neașteptat al meciului cu 
Scoția, dar tocmai da aceea, cre
dem, el au datoria să analizeze e- 
rorile comise, în trecutul mai în
depărtat sau mai apropiat, în fi- 
nalurile dc întîlniri, greșeli cu 
efecte așa de mari nu numai sub 
raportul efectelor în clasamentele 
competițiilor, dar și pentru mo
ralul lor și al sutelor de mii de 
suporteri. Sint, se știe, zeci de 
practici care frizează dispozițiile 
regulamentului chiar spre a se 
păstra un rezultat: aruncarea min
gii în tribune, refuzul de a părăsi 
locul infracțiunii în scopul întîr- 
zierii executării loviturii libere 
(directe sau indirecte), simularea 
accidentărilor etc., dar nu la ase
menea mijloace ne gîndim. Ci la 
super-discutata problemă a mar
cajului, la concentrarea maximă 
pină la ultimul fluier al arbitrului, 
la efectuarea schimbului de pase, 
spre a menține posesia mingii în 
jumătatea de teren a adversarului, 
la tendința de a îndepărta acțiu
nea de poarta ta prin șuturi, fie 
și de Ia mare distanță, spre poar
ta adversă, firește, că la aseme
nea arme pur fotbalistice pot și 
trebuie să facă apel jucătorii noș
tri pentru situații ca aceea din 
finalul partidei cu __ "...

Viața fotbalului nu ee opreșta 
cu jocurile recent 
în această primăvară, și, mai de
parte, in sezonul de toamnă, mul
te partide importante îi așteaptă 
pe internaționalii noștri. Invățind 
din greșeli, dar nedezarmînd, lup- 
tind pentru a construi cel mai bun 
moral în sinul lotului reprezenta
tiv, tehnicienii și componenții a- 
cestui lot trebuie să continue cu 
toată oonvingerea bătălia din ca
drul grupei preliminare a C. E. 
și cea din calificările olimpice.

Scoția.

disputate. încă

Eftimie IONESCU

în c. e. ISLANDA
R.D. GERMANA 2-1!
• Italia ciștigă la limită
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Craiova — Progresul București : C. 
Szilaghi (Baia Mare) • Metalul 
București — Metrom Brașov : N. Mo- 
roianu (Ploiești) • Dinamo Slatina 
— Autobuzul București : E. Muntea- 
nu (Reșița) • Ș. N. Oltenița — Me
talul Drobetg Tr. Severin : M. Rotaru 
(Iași) • Automatica Alexandria — 
Rapid București : A. Pilosian (Con
stanța) • C.S.U. Brașov — Tracto
rul Brașov : C. Teodorescu (Buzău)
• Voința București — Oltul Sf. 
Gheorghe : N. Dinescu (Rm. Vîlcea)
• Metalul Mija — C. S. Tîrgoviște : 
I. Dancu (București) • Gaz metan 
Mediaș — Flacăra Moreni : L. Bo- 
doni (Oradea),

SERIA A IH-A : • Minerul Bala 
Sprie — C.F.R. Timișoara : N. Barna 
(Tirnăveni) • Ind. sîrmel C. Turzii
— Vulturii Textila Lugoj : R. Stîncan 
(București) • Corvinul Hunedoara
— Metalurgistul Cuglr : Gh. Drago- 
mir (București) • U. M. Timișoa
ra — Minerul Anina : C. Manușaride 
(București) • Mureșul Deva — Mi
nerul Bala Mare : V. Ctocilteu (Cra
iova) • Minerul Moldova Nouă — 
Metalul Alud : Gh. Micloș (Bucu
rești) • F. C. Bihor — Arieșul Tur
da : M. Vasiliu (Ploiești) • Rapid 
Arad — Șoimii Sibiu : N. Stnlculescu 
(Rm. Vîlcea) 0 Victoria Cărei — 
Victoria Călan : Gh. Micu (Tg. Jiu).

Pîrcălab 
noul antrenor secund 
al U.T.A.-ei despre 
Broșovschi : „Este în 
revenire de formă. Se 
antrenează cu foarte 
multă seriozitate, duce 
un program mai ordo
nat și, ceea ce este 
foarte important, a mai 
dat jos clin kilogramele 
în plus pe care le a- 
vea. Eu cred că în vi
itorul sezon competiți- 
onal, Broșovschi va re
veni în prim-planul ce
lor mai buni fotbaliști 
ai țării. îl simt că vrea 
să „prindă" din nou e- 
chipa națională". Une-i 
asemenea dorințe, o 
sinceră urare de împli
nire a el.
• Li viu Colceriu, vice

președintele clubului de 
fotbal Sportul studențesc, 
ne-a furnizat citeva amă
nunte plăcute despre par
tida pe care studenții au 
sGsținut-o, la Budapesta, 
în compania formației 
Vasas. Le reproducem : 
„Presa a scris foarte e; 
logios ia adresa echipei 
noastre care a prestat un 
joc modern, spectaculos. 
Petreanu a realizat ta 
Budapesta un gol aplau
dat : a plecat cu balonul 

a
și, de la

de la centru, 
trei adversari T„, — .
18 m, a șutat violent fa 
bara de fier. In general, 
formația noastră a făcut 
un foarte aplaudat ioc 
colectiv”.

• încă un „.cavaler al 
fluierului" din România 
își înscrie numele pe 
lista purtătorilor ecuso
nului F.I.F.A. Este vor
ba de cunoscutul arbi
tru bucureștean CON
STANTIN PETREA. E- 
venlmentul înmînării 
prestigiosului ecuson 
s-a petrecut joi, la se
diul Federației româna 
de fotbal, și el vine să 
încununeze o activitate 
fructuoasă, de .peste un 
deceniu și jumătate. O- 
riginar din Bacău, C.

debutat în 
anul 

anul 
prima 

Divizia
Timișoara

— Crișul Oradea. Din 
anul 1968, face parte 
din lotul arbitrilor ro
mâni de pe lista F.I.F.A.

în ultimii ani, C. 
Petrea a oficiat la mul
te partide disputate 
peste hotare, unele în 
cupele europene. A 
condus, de asemenea, 
jocurile internaționale 
iriterțări Cehoslovacia
— R.D.G. (în care oas-

Petrea 
arbitraj 
iar în 
a condus 
tidă din 
Politehnica

pețll au învins cu 3—1), 
Bulgaria — U.R.S.S. 
(1—0), U.R.S.S. — Iugo
slavia (3—0), meci re
cent disputat la Mos
cova in cadrul preli
minariilor olimpice. 
Acum, cînd C. Petrea 
a obținut frumosul suc
ces, șl poartă ecusonul 
CU „REFEREE F.I.F.A.", 
îl urăm o activitate la 
fel de 
viitor.

frumoasă și în

o oră înaintea 
de miercuri, 

i — Danemar- 
pri-

• Cu < 
partidei 
România 
ca. Lotul nostru 
vește citeva minute 
trialul Diviziei B din 
deschidere. La un mo-

ment dat Răducanu zice: 
„Uite, extrema asta 
stingă de la „albi** m-a 
făcut de ris in meciul 
cu Flacăra Moreni 1" 
Cineva s-a uitat pe 
foaia cu numere și 
l-a „contrat** pe Râdu- 
canu : „Numărul 11 
nu-1 din Moreni 1“ 
Portarul Rapidului a 
răspuns însă catego
ric : „Aida, de, U ui
tam eu așa ușor doar 
m-a scos din teren?!..." 
Din curiozitate i-am 
întrebat pe antrenorii 
prezenți la trial cine 
este jucătorul cu nr. 
11. „E Cîmpu de la 
Flacăra Moreni !“ Cum 
putea să-1 uite Rădu- 
canu 71...
• După nesperata 

torie a ieșenilor, la 
troșani, antrenorul 
Oană ne declara : „I 
odată nu-i tirziu I 
multe ori am fost 
punctul de a cîștiga in 
deplasare, dar de fiecare 
dată victoria ne-a scăpat 
printre degete, lată, 
realizat-o 
de sezon, 
fierbinte, 
punctelor 
iea Jiului 
preț. Asta nu ne 
șă nu. ne gîndim 
toată atenția la viitoa
rele confruntări. Orice 
punct ăre o valoare de... 
aur".

• Cele 70 de goluri
înscrise pînă acum de 
S.C. Bacău — care re
prezintă recordul de 
eficacitate în Divizia 
B — pot fi puse în 
legătură și cu spiritul 
ofensiv al —J—"—“
lui Gh. 
care a fost 
Diviziei A, 
consecutive, 
remarcă 
golgeterului

care 
frumoase 
și printr-un 
gîndit,

vlc- 
Pe- 
llie 

,Nici- 
Da
P«

Ca și la Magdeburg (1—1), Is
landa a confirmat forma sa ascen
dentă din ultima vreme, repurtind 
o prețioasă victorie în meciul cu 
R. D. Germană : 2—1 (2—0), prin 
punctele marcate de Edvaldsson 
(min. 10), Signrvinsson (min. 33), 
respectiv Pommerenke (min. 48). 
Au jucat echipele : ISLANDA ; 
Dagsșon — M. Geirsson, Torasson, 
Edvaldsson, 1‘etursson, Ililinarsson, 
Julivsson, Lcifsson, Sigurvinsson, 
Thorafsson, E. Geirsson. R. D. 
GERMANA : Croy — Zapl, Kis- 
che, Weise, WătzUch, Kurbjuweit, 
Pommerenke, Schnuphase (Dbrner) 
Hoffmann, Streich, Vogel.

3 2
4 1 
4 o 
3 0

1. Belgia
2. Islanda
3. It.D. Germană
4. Franfa

Următorul 
landa, la 3

0
1
1
1

tez, 
prin 
că ri 
bina 
ral.

anirenQru- 
Constantin, 

gotgeterul 
trei ediții 
Constantin 
realizările 

său, Bo- 
excelează 

demur- 
joc 

In gene-

1
2
3
2

med : Franța
septembrie.

★
La Helsinki, Italia a repurtat o 

dificilă victorie, (1—0) grație unui 
penalty acordat de arbitrul Eb’ 
chweiller (R.F.G.) la un fault cj- 
mis asupra lui Bettega și trans
format de Chinaglia (min. 26). 
Finlandezii au avut citeva mari 
ocazii în finalul meciului care au 
rămas nefructificate. Au jucat e- 
chipele : FINLANDA : Henckel- 
mann — Rymalainen, llentae, Tol- 
sa, Vintilainen, Syomaglaincn, 
Manninen, Halskamen» Loiuslai- 
nen, Paatalainen, Toivola. I/A- 
LIA : Zoff — uenuie, - 
dova, Bellugi, Faccheiti, 
Antognoni, Chinaglia, 
Bettega.
1.
2.
3.
4.

— Gentile, Rocca, Cor- 
Graziani, 

Capello,

2
2
1
0

10 5—15 
0 0 6—2 < 
1 1 2—3 3 
0 4 2—9 0
— Fin-

Polonia
Olanda
Italia 3
Finlanda 4
Meciul următor, Olanda

landa, la 20 iulie.
Mîinc, echipa Italiei lntîlncșt^ 

în joc amical, la Moscova, repre
zentativa U.R.S.S.

în C. E. de tineret : Italia — 
Finlanda •»—0 ; Suedia — Iugo
slavia 1—1.

C.SU


SUCCESELE DE LA BERNA OBLIGA:

GIMNAȘTII NOȘTRI TREBUIE SĂ ABORDEZE
LA BRAȘOV, ATLETISMUL

CU TGATĂ RESPONSABILITATEA
de-al treilea component 
nostru, Ion Checicheș,

al 
ar 
Ia 

fi-

PREGĂTIREA OLIMPICĂ
' A fost, fără îndoială, un cam- 
pionat al confirmărilor această a 
Xl-a ediție a întrecerii pentru ti
tlurile europene la gimnastică 
masculină desfășurată, zilele tre
cute, la Berna. Și confirmarea pe 
care noi am așteptat-o cu cea 
mai mare nerăbdare și emoție 
privea, bineînțeles, poziția de frun
taș in proba de inele pe care mo
destul și laboriosul nostru Dan 
Grecu o cucerise în toamna tre
cută la Varna, împărțind laurii de 
campion mondial cu sportivul so
vietic Andrianov.

Duminică, 
ne-a oferit 
realizînd cea ___ _ _ _
„europenelor" din aeest an în fi
nalele pe aparate. In ambele zile,

gimnastică

după-amiază. Grecu 
această confirmare, 
mai mare notă a

NOUA GENERAȚIE
DE HAHOBALIȘTI
A POLITEHNICII

TIMISOARA
Nu e departe vremea cînd despre 

formația de handbal masculin a 
Politehnicii Timișoara se spunea că 
joacă prea aspru, uneori chiar dur. 
Și iată că, de la un timp, jucătorii 
lui Poli au început să practice un 
alt fel de handbal, curat, frumos, 
sportiv, spectaculos.

Pentru mei noii susținători ai Po
litehnicii trebuie să amintim, înainte 
de toate, că această echipă se 
numără printre cele mai vechi din 
tară. Ea are la activ un titlu de 
campioană a țării la handbal în 11 
(obținut în 1956) și se numără prin
tre fondatoarele Diviziei A de hand
bal în 7 de unde nu a retrogradat 
niciodată. în ultimele ediții ale 
campionatului, formația studenților 
politehniști s-a situat cu regulari
tate printre fruntaș®, dind totodată 
loturilor reprezentative jucători de 
certă valoare.

In campionatul recent încheiat. 
Poli s-a situat, însă, doar pe locul 
VI, avind comportări contradictorii. 
Explicația ? Echipa se găsește în 
plină perioadă de tranziție, o nouă 
generație de jucători fiind aruncată 
în lupta pentru apărarea culorilor 
alb-violete. „Piese de greutate" 
vechea gardă — Demian, Ivan, 

— Oprescu etc. — s-au 
activitate, lăsînd locul 
crescut și promovat 

antrenorul Jude. Folker 
m), Feher (20 ani, 1,91 
Bucățea 
(18 ani, 

cîteva dintre 
i timișoreană 

scenă 
și care,

&\\\\\\\^

mcnescu, 
tras din 
netetuJui, 
curaj de 
ani, 1,94 
stinqaci), 
și Andrei 
mai 
echipa 
prima 
nesc

din
Cu
ra
ți- 
cu 

(18
m, 
m) 
nu-

(18 ani, 1,94 
1,95 m) sint 
numele pe care 
le lansează pe 

a handbalului româ- 
alături de Gunesch,

DIN VIATA
secțiilor

Cristian, ftlriescu, Schragner și Di- 
li|ă, conferă echipei de pe Bega 
atuuri pentru campionatul viitor. A 
început deja să se vorbească des
pre lotul Politehnicii ca despre cel 
moi tinor și moi valoros in pers
pectivă. Talia ridicată, robustețea 
fizică și bagajul de cunoștințe teh- 
nico-tactice asigură handbaliștilor 
timișoreni mari posibilități de pro
gres, dar pentru ca aceste posibili
tăți să fie fructificate munca se in
tensifică pe zi ce trece. Acum, in 
plină sesiune de examene, drasticul 
antrenor C. Jude își invită elevii la 
antrenamente. ” 
și , mai agreabile, dar... 
mente. Vacanța va fi, 
ei, o vacanță 
printre excursii 
de reloxare — 
totuși, Jocul de 
nu sînt admiși 
cu învățătura, 
vechi și serioase 
țle

E drept, moi ușoare 
antrena

ta rindul 
activă, în care — 
plăcute șl momente 

handbalul va ocupa, 
frunte. Și încă ceva: 
cei rămași in urmă 

Echipa are tradiții 
____ în această direc- 

Gunesch a fost un student 
foorte bun și este acum un inginer 

''____ — un bun profe-
medic stomatolog 
Noua __
obligatoriu.

f

apreciat, Demian 
tor, Ivan — un 
unanim apreciat, 
trebuie să calce, 
aceste urme...

In fine, la toate amănuntele le
gate de echipă, trebuie adăugate 
contribuțiile substanțiale ale cîtorva 
fideli susținători, printre care conf. 
dr. Romulus Pomoje, președinte al 
secției de 20 de ani, conf. dr. C.I. 
Bucur, șeful catedrei de educație 
fizică de la Institutul Politehnic șl 
Inepuizabilul Adrian Chisăliță, or
ganizator de competiții ia clubul 
Politehnica. Cu toții — antrenor, 
sportivi, susținători — doresc echipei 
o ascensiune puternică în arena In
ternă și internațională.

generație
pe

Horia ALEXANDRESCU

â 
tă

și-a executat partitura cu mul- 
_ siguranță și cu o evidentă u- 
șurință. Mișcările lui s-au înlăn
țuit lent — dovedind o bună stă- 
pinire a mușchilor — și au avut 
acea cursivitate care apropie gim
nastica de artă. Aplauzele care 
i-au însoțit, mai ales duminică, 
evoluția au subliniat concludent 
valoarea lui Grecu al cărui nume 
se înscrie, binemeritat, in palmare
sul gimnasticii continentale, alături 
de predecesori iluștri ca Azarian, 
Titov, Cerar, Voronin.

Am regretat mult — ca și an
trenorii lui, ca și el însuși — fap
tul eă bucuria victoriei la inele 
nu s-a rotunjit cu satisfacția unei 
prezențe pe podium după proba 
de bară unde își asigurase, în pri
ma zi, o notă promițătoare. Un 
elan insuficient de bine dozat a 
știrbit suita mișcărilor lui Grecu, 
dar nu în măsura în care au apre
ciat (cu prea multă severitate) 
arbitrii. Oricum, el fiind un gim
nast care excelează in lucrul cu 
brațele, rămîne să-i urmărim evo
luția

O 
avut 
Borș 
cund 
exercițiul corect și dacă, în pri
ma zi, a avut o ezitare la ieșirea 
de pe aparat, a doua zi, specta
culosul său salt de încheiere i a 
atras aplauze. Mai puțin scontat 
(fiind obținut în compania unor 
valoroși specialiști ca Andrianov, 
Klimenko, Gienger), rezultatul Iui 
Borș constituie o performanță pe 
care îi dorim s-o reconfirme.

în acest context, am dori să e- 
vidențiem justa orientare a tehni
cienilor noștri, care au știut ce 
elemente să introducă în compo
nența exercițiilor la inele și cum 
să-i pregătească pe sportivi pen
tru a ajunge la execuții de înaltă 
valoare. (Nu întimplător s-a re
marcat în tribuna presei că gim- 

•naștii români excelează la inele).

viitoare și la acest aparat, 
foarte bună comportare a 

în această întrecere și Mihai 
care a terminat pe locul se- 
finala la inele. Și-a executat

Cel 
lotului 
C putut intra printre finaliștii 
sol dacă nu ar fi depășit în 
naiul exercițiului marginea covo
rului. Exceptînd acest „accident", 
el s-a situat printre cei mai buni 
executanți ai probei la sol, prezen- 
tind un exercițiu variat, cu des
tule elemente de mare dificultate, 
pe care le -a parcurs corect, ade
sea cu dezinvoltură.

Intr-o privire de ansamblu a 
comportării gimnaștilor noștri, con
statăm că ei au realizat un sensi
bil progres, fapt confirmat de po
zițiile lor în clasamentul indivi
dual compus (Grecu — 6, Borș — 
17, Checicheș — 25). Este un fapt 
îmbucurător pentru că, după spec
taculosul salt valoric al gimnasti
cii feminine, putem consemna că 
și flancul băieților a înaintat în 
această „bătălie" pentru afirmarea 
sportului românesc pc pian inter
național.

Firește, acest progres trebuie 
consolidat. Specialiștii noștri, care 
au dat dovadă în ultimii ani de 
un sporit simț de răspundere, știu 
ce au de făcut. Sint încă de re
vizuit exercițiile unora dintre gim- 
naști, trebuie insistat pentru gă
sirea unor căi de perfecționare a 
execuției 
ticul ta te, 
lăturarea 
persistă, 
care cere răbdare 
dar este munca 
necesară pentru 
și mai ridicat.

în sala de la 
de rezultate, a 
competiției salutul : 
la Montreal, in 1976 !' 
Elveției s-a încheiat o etapă din 
pregătirea gimnaștilor (ai noștri 
ca și a celor din alte țări). Dar 
acolo a început, de fapt, o nouă 
etapă. Cea care precede marca 
întrecere olimpică. Aspirații, am
biții, energii converg acum spre 
competiția 
ploare, cu 
teptăm ea 
gimnastele 
rilor noastre olimpice) să abordeze 
cu toată responsabilitatea, eu ex
tremă sîrguință, această etapă.

O Indicațiile documentelor

A FOST DAT UITĂRII!• ••

IATA EXPLICAȚIA ACTIVITATII NECORESPUNZATOARE
A A

Recent, biroul Federației române de atletism a analizat situația 
acestei ramuri sportive în județul Brașov. La ședință au participat, in ' 
afara membrilor biroului F.R.A., activiști ai C.J.E.F.S. Brașov, președine 'ț 
tele comisiei județene de atletism, antrenori și profesori de educație 
fizică.

Concluzia care s-a desprins, de la bun început, a fost aceea că, deși 
există unele succese, activitatea generală a atletismului din județul Brâu 
șov este necorespunzătoare, atit în ceea ce privește baza sa organizatorică 
și dezvoltarea de masă, cit și nivelul performanțelor.

elementelor de mare di- 
trebuie lucrat pentru în- 
imperfecțiunilor care mai 

Este o muncă migăloasă, 
__ și pricepere, 
de șlefuire absolut 
a atinge un nivel

Berna, pe panoul 
apărut la sfirșitul 

„La revedere, 
!“ în capitala

energii converg acum 
de cea mai mare am- 
cel mai înalt nivel. Aș- 
gimnaștii noștri, ca și 
(toți componenții lotu-

Sebastian BONIFACIU

Cu toate că în 
municipiul Brașov și 
în alte localități de 
pe cuprinsul județu
lui există un mare 
număr de elevi și e- 
leve, alte 
tineri, se 
de puțin 
prinderea 
măr cit 
dintre ei 
vitate 
face 
pentru depistarea ta
lentelor și pentru pre
gătirea lor conform 
cerințelor pc care le 
impune astăzi sportul 
de performantă. La 
Brașov, Codlea, Făgă
raș, Bod sint astăzi 15 
antrenori-profesori de 
educație fizică înca
drați în unități șco
lare. Cu unele excep
ții, aportul lor nu 
poate primi insă un 
calificativ satisfăcă
tor. Se constată, pe 
un plan general, că in 
secțiile de 
din cluburi, 
și școli se 
foarte puțin, 
de nevoile și 
le sportului 
form antă, ceea ce și 
explică in bună mă
sură nivelul scăzut pe 
ansamblul 
lor tinerilor 
brașoveni. în 
de aceasta, 
cienii atletismului 
din acest județ ac-

categorii de 
face extrem 
pentru cu- 
unui nu
mai mare 

într-o acti- 
continuă, se 
foarte puțin

atletism 
asociații 
lucrează 
departe 
cerințe- 

de per-

rezulta te- 
atleti 
afară 

tehni-

Conferinței pe

datorită sirguinței, priceperii Ș‘

Crearea școlilor sportive de elevi a apropiat 
stadionul de șooală. In cei 16 ani de la 
apariția primei unități de acest gen, rețeaua 

școlilor sportive s-a dezvoltat foarte mult, cuprin- 
zînd azi întreaga țară. De atunci, multe și bogate 
au fost roadele culese de pe urma acestor reale 
pepiniere ale performanței, numeroase fiind gloriile 
sportive ale țării care au pășit pe stadion ca spor- 
tivi-elevi și s-au format ca sportivi și cetățeni în 
codrul școlilor sportive.

Documentele Conferinței pe țară a mișcării spor
tive stabilesc sarcini precise tuturor activiștilor pe 
tărîm sportiv, tuturor celor angajați în propășirea 
sportului românesc, întru aducerea lui la nivelul 
tuturor activităților desfășurate in România socia
listă. Școlii sportive, școală a sportului de perfor
manță, ii revin, deci, — precum tuturor cluburi-

• CE ACȚIUNI^ CONCRETE Ș-AU ÎNTREPRINS
DE PERFORMANȚA?BUȚIEI ȘCOLILOR SPORTIVE IN ACTIVITATEA

ționează foarte dis
persat, fiecare după 
interesele proprii și 
ale unității sportive 
respective. O explica
ție a actualei stări de 
lucruri trebuie căuta
tă și în aportul nesa- 
ti-sfăcător al colegiu
lui județean de an
trenori. care are o ac
tivitate sporadică, în
tâmplătoare.

In cadrul discuții
lor s-a subliniat că, 
deși in județ există, la 
nivelul juniorilor mai 
ales, sumedenie de e- 
lemente talentate, a- 
cestea se pierd pe 
drum. Un exemplu : 
tinerii, care ajung la 
Universitate în Bra
șov, nu mai fac atle
tism, catedra de spe
cialitate avind o 

slabă preocu- 
pentru acest 

și practicanții
foarte 
pare 
sport 
săi.

In municipiul Bra
șov există trei stadi
oane (Municipal, Ti
neretului, Tractorul), 
dar acestea nu sint u- 
tilate pentru atletism, 
cea mai grea situație 
fiind cea de la Trac
torul, care de mai 
multă vreme nu are 
pistă, iar materialele 
primite în dotare din 
partea F.R.A. zac în 
ploaie, dintr-o indife
rență condamnabilă.

De actuala stare a

lucrurilor se face vi
novat și C.J.E.F.S.' 
Brașov, care dovedeș
te o slabă preocupare 
pentru atletism. La 
această oră atletismul 
nu face parte dintre 
sporturile prioritare 
(patru la număr) pe 
care C.J.E.F.S. și-a 
propus să le urmă
rească mai atent, să 
intervină cu auto
ritate și competență 
pentru dezvoltarea 
lor (?!). Spunea cineva 
că „fiind fericit că nu 
are atletismul intre 
sporturile prioritare; 
C.J.E.F.S. Brașov nici 
nu se luptă să-l 
aibă !“ La nivelul fo
rului sportiv jude
țean — deși există u- 
nele indicații în a- 
cest sens — nu este 
nimeni care să răs
pundă direct numai 
de atletism, metodis
tul Adr. Simioncscu 
avind obligația să se 
ocupe de șapte spor
turi.

Este momentul 
ca în primul rind 
C.J.E.F.S. să reanali- 
zeze situația și in lu
mina documentelor o- 
ficiale actuale ale 
mișcării sportive din 
țara noastră să ia de 
urgență măsurile ce 
se impun.

Romeo VILARA

țară a mișcării sportive

abnegației sportivilor Ș‘

asociațiilor sportive — sarcini deosebite înlor și
„...cuprinderea in mișcarea sportivă a întregului 
nostru tineret, in afirmarea și promovarea pe scară 
largă a talentelor sportive". Ele vor trebui „să 
asigure educarea sportivilor in spiritul dragostei 
față de patrie și partid, călirea voinței, pregătirea 
fizică și morală a acestora in vederea obținerii 
unor rezultate cit mai bune atit in competițiile 
interne cit și internaționale".

Ce au însemnat cele patru luni care au trecut 
de la lucrările Conferinței pentru activitatea școli
lor sportive ? Ce s-a făcut în direcția îndeplinirii 
sarcinilor puse în față de documentele Confe
rinței ?

Cîțiva directori de școli sportive ne răspund la 
întrebarea :

IN ULTIMUL TIMP PENTRU CREȘTEREA CONTRI

sint traduse

profesorilor

în fapt

lor

asigurăm untori, căutăm să le 
caracter de joacă.

Munca educativă 
pare permanentă a 
cărui profesor, care, 
fi antrenor, este pedagog, 
tesc un bun obicei al profesorilor 
de la Olimpia : la fiecare depla
sare, la competiții sau in tabere 
de pregătire, profesorii vizitează 
cu sportivii lor monumente, locuri 
istorice, muzee din localitățile res
pective".

este o preocu- 
școlii și a fie- 

înainte de a 
Amin-

doar 
sufi-

C. POPESCU (Șc. sp. 2 Bucu
rești) : „Acțiunile pe care ni le-am 
propus în ceea ce privește selecția 
au fost unele imediate, altele de 
perspectivă. în prima grupă aș 
aminti „campania de primăvară" 
în vederea restructurării tuturor 
grupelor, mergînd pînă la comasa
rea unora, pentru a-i reține pe cei 
cu perspective reale. Acțiunea e în
cheiată, și acum grupele noastre 
de avansați sînt „primenite", mult 
îmbunătățite calitativ. Am între
prins, de asemenea, o campanie de 
recrutare a unor elevi aflați chiar 
la o vîrstă mai „înaintată" (clase
le VII-VHI), în ramurile 
startul spre performanță nu 
tardiv la 14—15 ani (jocuri 
tive). în perspectivă, ne-am pro
pus ea pînă la sfirșitul actualului 
an școlar și la începutul celui vi
itor să organizăm concursuri de 
selecție în toate școlile generale 
din cartierele din perimetrul școlii 
(Balta Albă, Obor, Colenlina. Pan- 
telimon, Mihăi Bravu) — fără a 
ne limita, desigur, Ia ele — astfel 
ca nici un elev să nu rămină ne
testat de profesorii școlii noastre.

Cabinetul metodic al școlii a 
pus în discuție problema îmbună
tățirii procesului de instruire ca o

necesitate 
acordarea 
instruirii de bază. Totodată, munca 
educativă a stat și va sta perma
nent în atenția noastră. Nu uităm 
nici o clipă că sîntem ȘCOALA, 
că trebuie să formăm cetățeni. Ne 
preocupă asigurarea unor legături 
optime între școala sportivă — 
școala de bază — familie. Avem 
comitete de părinți active la nivel 
de școală, secții și grupe".

imperioasă, hotărîndu-se 
unei atenții prioritare

în ceea ce privește instruirea, 
am reușit, cred, să ridicăm para
metrii metodici ai procesului de 
pregătire. Am realizat și o sporire 
a volumului de lucru, ajungind — 
deși timpul elevilor e limitat — 
ca la grupele de performanță să 
se efectueze 5, 6 și chiar 7 antre
namente săptămînal".

C. CALINESCU (Șc. sp. Gloria 
Arad) : „în dorința de a lărgi aria 
de selecție, consideri nd că 
prospectarea orașului nu e 
cientă. am „ieșit" din Arad, cău-
tind elemente talentate in împre
jurimi — Nădlag, Sintana. Am în
ceput cu fotbalul, vom continua 
cu boxul, luptele, halterele și judo. 
Ne-am propus — nu știu dacă e o 
idee originală — ca la vizita me
dicală dinaintea viitoarelor exame
ne de admitere la școlile profesio
nale din Arad cite un profesor 
de la noi să asiste la fiecare grup 
școlar, să-i noteze, să-i urmăreas
că pe cei cu aptitudini 
sebite".

fizice dco-

unde 
este 

spor-

I. VULCANEANU (Șc. sp. Bra- 
șovia Brașov) : „în afara mijloa
celor clasice de selecție (asistența 
la orele de educație fizică din 
școli, concursuri și jocuri de selec
ție etc), am organizat grupe de 
incepători în comunele limitrofe 
Brașovului, unde se găsesc tineri 
cu potențial biologic deosebit. La 
Șirnea, Fundata și Săcele avem 
profesori de schi care lucrează e- 
fectiv. Același lucru l-am făcut, 
pentru lupte, în comunele Cris
tian, Hărman și Sînpetru.

Pentru a ridica la un nivel su
perior procesul instructiv-educativ, 
ne-am stabilit ca obiectiv pri
mordial o riguroasă selecție a ca
drelor. Meseria se învață, dar pa
siunea o ai în tine.

C. PĂCURARU (Șc. sp. Olimpia 
Craiova) : „Am inițiat in această 
primăvară o „mini" divizie de a- 
tletism pentru elevii din clasele 
V—VI și VII—VIII ai școlilor ge
nerale din Craiova. Pentru recru
tarea celor cu aptitudini 
atletica grea am organizat 
curs de trîntă. Aș nota, 
menea, împămîntenirea

pentru 
un con- 
de ase- 
practieii 

vizitelor la domiciliile elevilor cu 
calități deosebite, pentru ciștigarea 
părinților de 
școlii.

în direcția 
tirii sportive 
țiere mai accentuată a lucrului cu 
valorile certe, ridicarea pc o treap
tă superioară a individualizării an
trenamentului. în același timp, 
pentru sporirea atractivității lec
țiilor la grupele mici, de începă-

partea sportului și a

perfecționării pregă- 
ara stabilit o diferen-

★
Ne place să credem 

șurile de mai sus nu 
vorbe frumoase. Sperăm, de ase
menea, că îndemnurile documente
lor Conferinței au găsit ecou în 
toate școlile sportive pentru îm
bunătățirea selecției, pentru desco
perirea cit mai multor elemente cu 
calități și aptitudini pentru sportul 
de performanță. Eforturile de a a-i 
șeza procesul de instrucție sporti-i 
vă la cerințele activității sportive 
de astăzi și, concomitent, de întă-ț 
rire a muncii educative pentru for», 
marea unui tineret sănătos avem 
convingerea că sînt comune tutu* 
ror școlilor sportive de pe cuprin* 
sul țării, indiferent de mărimeș. 
și forța lor actuală. în școlile 
sportive activează majoritatea tiȘjc 
neretului sportiv al țării și acest! 
lucru ne dă dimensiunea sarcini®, 
lor și responsabilităților acesta®, 
unități pentru viitorul sportiv al 
țării.

că răspun- 
sint numai

Vladimir MORARU J



PRIMELE SURPRIZE 
ÎN FINALA 

„CUPEI ROMÂNIEI" 
LA OINĂ

MANGALIA SUD, 6 (prin tele
fon).

Pentru a 15-a oară consecutiv, 
frumoasa stațiune de pe litoralul 
Mării Negre găzduiește ultimul act 
al „Cupei României" la oină. în 
aceste zile, finala tradiționalei 
competiții a sportului nostru na
țional coincide cu împlinirea a 
100 de ani de atestare documenta
ră a oinei. Evenimentul și-a pus 
amprenta atît pe desfășurarea în 
spiritul cel mai sportiv al întrece
rilor, cît și pe atmosfera sărbă
torească întilnită la Mangalia de 
componenții celor 8 echipe, cre
ată prin grija organelor locale de 
partid și de stat și a C.J.E.F.S. 
Constanța.

Deși timpul nu este deloc favo
rabil, un mare număr de turiști 
au asistat la festivitatea de deschi
dere, desfășurată pe stadionul ora
șului. Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de tov. general maior 
Luigi Marteș, vicepreședinte al 
F. R. O.

Chiar de la primele meciuri, 
două surprize au reținut atenția 
spectatorilor. Este vorba de înfrân
gerea suferită de actuala campioa
nă a țării, echipa C. P. București 
în fața formației Metalul Roman. 
După răsturnări dramatice ale 
scorului, mctalurgiștii au cîș- 
tigat cu 21—14. Cealaltă surpriză a 
furnizat-o A.S.A. Constanța care, 
atunci cînd nimeni nu se 
mai aștepta, și-a depășit ad
versara, formația Viața Nouă 
Olteni (jud. Teleorman) cu 
16—15. Astfel Metalul Roman și 
A.S.A. Constanța sînt primele echi
pe calificate în turneul final. Alte 
rezultate din jocurile preliminare : 
Viață Nouă Olteni — Tricolorul 
Baia Mare 18—4, A.S.A. Constanța
— Confecția Rm. Sărat 17—1, C.P. 
București — Drum Nou Boureni 
(jud. Dolj) 27—2, Metalul Roman
— Dinamo București 14—13. între
cerile continuă.

I. GAVRILESCU

— .............. w ud) uwijn-R

„CUPA ORAȘELOR44 LA CICLISM
CONSTANȚA, 6 (prin telefon). 

Pe șoselele, din împrejurimile Con
stantei s-a disputat etapa a Il-a 
a „Cupei orașelor", la care au luat 
parte reprezentativele de rutieri 
ale Aradului, Brașovului, Brăilei, 
Constanței. Galațiului. Ploieștiu- 
lui, Tg. Mureșului, Bucureștiului 
și cea din Cluj-Napoca. Rezultate 
tehnice :

Ziua I — juniori mici (20 km) :
I. Vintilă (Ploiești) ; juniori mari 
(40 km) : I. Bădilă (Brașov) ; ziua 
a Il-a — juniori mici : A. Gutue 
(București) ; juniori mari : I. To- 
tora (București).

La capătul celor două etape ale

Iată cit de viguros și de grupat atacă rugbyștii de la Farul terenul de 
țintă advers. Aici, un schimb de pase intre Cclea și Mușat. (Fază din 
meciul Steaua — Farul 6—18) Foto : S. BAKCSY

Mîine, pe stadionul Dinamo, de la ora 9,30

DINAMO - FARUL, MECI HOTĂRlTOR 
ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY

Penultimul act al campionatu
lui Diviziei A la rugby — etapa 
a doua a returului turneelor finale 
— cuprinde în programul său un 
meci de maximă importanță pen
tru desemnarea laureatei actualei 
ediții. Este vorba de mult aștep
tata partidă Dinamo—Farul, ce va 
fi găzduită mîine, de la ora 9,30, 
de terenul central din Șos. Ștefan 
cel Mare.

Se poate anticipa o disoută de 
mare luptă, dar dorim ca în focul 
aprigei încleștări spectacolul să nu 
fie lăsat pe planul secund. Echi
pele și-au încheiat, practic, pregă
tirile. Dinamo a efectuat ieri un 
antrenament de intensitate medie. 
Farul a avut planificată o ședință 
în care s-a insistat pe tehnica in
dividuală. Antrenorul Mihai Naca 
va conduce și astăzi o foarte ușoa
ră încălzire, precedată de pregăti
rea teoretică a derbyului. El nu 
are nici o indisponibilitate în for
mație. în schimb, Ion Țuțuianu

„Cupei orașelor", competiție care 
angrenează în întrecere o mare 
parte dintre speranțele sportului 
nostru cu pedale, clasamentele ge
nerale se prezintă astfel :

Individual — juniori mici : 1. 
ION VINTILA (Ploiești) 110 p : 2. 
A. Gutue (București) 102 p ; 3. V. 
Zahiu (Brăila) 92 p ; juniori mari :
1. I. TOTORA (București) 92 p ;
2. I. Bădilă (Brașov) 77 p ; 3. I. 
Dumitru (București) 75 p.

Echipe-juniori mici : 1. PLO
IEȘTI ; 2. București ; 3. Tirr'".oa- 
ra ; juniori mari : 1. BUCUREȘTI;
2. Brașov ; 3. Ploiești.
Cornel POPA — coresp. județean 

amină pină in orele dinaintea me
ciului răspunsul la întrebarea : 
Caraiman sau Oțetaru pe postul 
de taloner ? Iată, de altfel, echi
pele care se vor prezenta la fluie
rul arbitrului Vasile Cișmaș : 
DINAMO : Daiciulescu — Constan
tin, Nica, Dragomirescu, Aldea — 
Marghescu, l’araschiv — Roman, 
Borș, Marin — Aurel Ion, Boroi 
— Țurlea, Caraiman (Oțetaru), Ba
ciu ; FARUL : Cristea — Ianusie- 
vici, Motrescu, Marica, Dinu — 
Bucos, Olteanu — Podaru, Dără- 
ban, Varga — Borșaru, Mușat — 
Celea, Crăciun, Bâcioiu.

înaintea partidei de mîine, în 
fruntea clasamentului situația este 
următoarea :

1. FARUL 4 3 1 0 84-30 11
2. Dinamo 4 3 0 1 64-35 10
Meciul este deschis oricărui re

zultat. Dinamo deține avantajul 
terenului, ca avind o veche tra
diție în sportul cu balonul oval 
(5 titluri de campioană). In schimb, 
Farul prezintă o echipă mai com
pletă, echilibrată între comparti
mente, mai combativă.

★
Celelalte jocuri ale etapei se vor 

disputa după cum urmează : în 
turneul 1—4, Steaua întilnește Ști
ința Petroșani, intr-un meci în 
care „XV“-le militar dorește cu 
ardoare să înscrie prima sa vic
torie în turneul final ; în turneul 
5—8. Grivița Roșie — Sportul Stu
dențesc și T. C. Ind. Constanța — 
„U“ Timișoara, două partide ce a- 
nunță dispute spectaculoasa ; în 
turneul 9—12 : Rulmentul Bîrlad — 
Agronomia Cluj-Napoca și C.S.M. 
Sibiu — Politehnica Iași : în tur
neul 13—16 ; Rapid — Vulcan și 
Gloria — Constructorul Buzău.

Adnotări la campionatele de popice, pe echipe

in preajma startului la poligonul Tunari

„MARELE PREMIU CARPAȚI" LA TALERE 
REUNEȘTE SPORTIVI DIN OPT ȚĂRI

Serialul competițiilor internațio
nale de tir găzduite în pitoreasca 
așezare a Tunarilor în cele două 
săptămîni care urmează va fi des
chis de tradiționala * întrecere de 
talere, „Marele premiu Carpați", 
aflată la cea de a VIII-a ediție. Pe 
standurile reamenajate vor fi pre- 
zenți trăgători de renume din opt 
țări : U.R.S.S., Ungaria, Cehoslova
cia, Italia, Cuba. Turcia, Spania și 
România, în total aproape 70 de 
concurenți din care 24 români. 
Printre țintașii care ne vor repre
zenta se numără A. Marinescu, M. 
Ispasiu, E. Panduru, D. Ispasiu, V. 
Ardenel, O. Ionescu (junior) la 
trap (talere lansate din șanț) și 
Gh. Sencovici, D. Buduru, FI. Iur- 
cenco, Cr. Pintilie, I. Ionică (ulti
mii doi sînt juniori) la skeet (ta
lere aruncate din turn), precum și 
o serie de alți sportivi dornici de 
afirmare.

La această competiție care înce
pe luni (prima manșă de 100 de 
talere la skeet), de la ora 9 (fes
tivitatea de deschidere fiind pro
gramată pentru ora 8,15), loturile 
de peste hotare și-au anunțat so
sirea pentru astăzi, iar mîine vor 
avea loc antrenamente și diminea
ța și după amiaza.

„Marele premiu Carpați" cu
prinde două probe, skeet și trap, 
alcătuindu-se patru clasamente in
dividuale, seniori și juniori. Fie
care probă însumează 200 de talere.

Fără îndoială, un concurs de 
anvergura celui care va fi inau
gurat la începutul săptămînii vii
toare trezește un mare interes 
printre iubitorii tirului la discurile

Rezultatele din ultimul timp ale lui 
Andrei Marinescu ne dau speranțe 
intr-o comportare bună la proba 

de trap 

de lut. Sîntem convinși că cei care 
vor fi prezenți la poligonul Tunari 
vor avea nenumărate satisfacții, a- 
sistind la o luptă spectaculoasă, 
palpitantă. Iar mulțumirea publicu
lui va fi cu atît mai mare cu cît 
trăgătorii români, datorită calită
ților lor recunoscute, vor avea e- 
voluții care să-i onoreze.

I
7 ARBITRI

7 SPORTIVI,
SPECTATORI!...7

Am primit zilele trecute o in
vitație tentantâ la o competiție 
tradițională „Cupa Școlarul”, re
zervată celor mai bune sporti
ve din gimnastica modernă 
bucureșteană. In virtutea spec
tacolelor agreabile pe care ni 
le oferiseră edițiile precedente, 
ne-am dus sîmbâtâ după amiaza 
la sola Tineretului. Acolo ne 
aștepta o surpriză, dar nu prea 
plăcută...

Organizatorii — C. S. Școlar, 
în colaborare cu comisia de spe
cialitate a C.M.E.F.S. — recu- 
noscuți pentru zelul și talentul 
lor in această direcție, făcuseră 
și de această dată toate efor
turile pentru a asigura reușita 
competiției : au trimis invitații, 
au alcătuit un program minuțios 
pe categorii, au asigurat premii 
frumoase si au așteptot... con
firmările. Fuseseră invitate toate 
secțiile bucureștene, confirmase
ră vreo 10 și s-au prezentat doar 
două (dintre care una era, bine
înțeles, cea a C.S. Școlar) I Si 
iată-ne în sala Tineretului, asis- 
tind la penibila situație creată1 
pe locurile oficialilor — 7 arbi- 
tre, pe covorul de concurs - 7 
sportive (4 de la CSS și 3 de 
la Locomotiva). Pentru a salva 
aparențele, organizatorii au de
cis ca întregul ritual al comne- 
ției să se respecte întocmai : 
cu defilarea participantelor, și 
raportul, și întrecerile propriu- 
zise, și demonstrațiile, și festivi
tatea de premiere. Ideea n-a 
fost rea, cum n-au fost nici e- 
xecuțiile celor cîteva gimnaste, 
dar sentimentul cu care am ple
cat de la sală era că gimi 
modernă nu-și cunoaște 
propriile interese, chiar 
scuzele do complezență 

pe șoptite organizatorilor 
măgiți promiteau pentru viitor 
participare numeroasă I Și 
tuncî cum să vină oare specta
torii la gimnastică modernă ? 
De această dată erau — coinci
dență simetrică — tot...7 ! (al. h.)

inastica 
încă 

dacă 
souse 
deza- 

o 
a-

Motocielism
UN INTERESANT CONCURS
Concursurile de verificare a sta

diului pregătirilor efectuate de mo- 
tocicliștii de viteză continuă. Astfel, 
peste 150 de alergători din Brașov, 
Timișoara, Zărnești, Cîmpina. Ora
dea. Sibiu, municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Ploiești, Tg. Mureș, Bucu
rești, Pitești și alte centre din țară 
și-au anunțat participarea la o inte
resantă competiție ce se va desfă
șura mîine în Capitală, în organiza
rea comisiei locale de specialitate. 
Programul reuniunii, care cuprinde 
toate clasele de participant!, va, fi 
completat și cu o probă rezervată 
fostelor glorii ale sportului cu mo
tor. întrecerile vor avea loc pe un 
traseu de peste 2 300 m ales în car
tierul Tei-Toboc (capătul tramvaie-

in Capitală,
DE VITEZA PE CIRCUIT

lor 16 și 17). Primul start se va da 
la ora 9,30.

Ziarul ..Informația Bucureștiului" 
pune în joc un trofeu la clasa na
țională ,,Mobra“. Alergătorii bucu- 
reșteni își vor disputa cu acest pri
lej faza municipală a campionatului 
republican de viteză.
• Secția moto Energia Cîmpina 

va aniversa în vara aceasta 25 de 
ani de la înființarea ei. Cunoscutul 
antrenor, Ion Comănescu ne-a adus 
la cunoștință că în cadrul manifes
tărilor prilejuite de acest jubileu a 
avut loc un concurs de regularitate 
și rezistență, urmînd a se organiza 
noi întreceri de îndemînare. viteză, 
regularitate și rezistență, deschise 
posesorilor de motorete din Cîmpina.

CEA MAI VALOROASA FINALĂ PE ȚARĂ
Ajunse la a 33 a ediție, cam

pionatele naționale de popice, re
zervate echipelor de seniori, s-au 
încheiat duminică la Brașov cu 
victoria Voinței Tg. Mureș la fete 
și Constructorul Galați la băieți, 
formații pregătite de cunoscuții 
antrenori și sportivi activi Mar
gareta Szeniany și, respectiv, Ilie 
Băiaș.

Dacă la băieți succesul gălățe- 
nilor, care și-au menținut titlul, 
era de așteptat, în schimb, la fete, 
întrecerea, a fost extrem de apri
gă, învingătoarea fiind cunoscută 
la ultimele bile. Atît mureșencele, 
cît și gălățenii, au acționat cu 
aceeași siguranță de metronom la
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Absolvenții Institutului de Edu
cație Fizică și Sport, promoția 
1965, sînt invitați in ziua de luni 
16 iunie a.c., ora 10, la sediul 
Institutului, pentru întîlnirea de 
10 ani de la absolvire.

\\\\\\\\\\\\\^^^

ATLETISM
Iilor generale 

dreptul să participe pionieri 
care nu au împlinit virsta 
pină la 31 decembrie a anului 
precum și echipe separate de 
fete din școli

LA TETRATLONUL șco
lilor generale au 

și școlari 
de 15 ani 

în curs, 
băieți și

diferite.

„REGATA 
competiție 

țara nocstră 
garnitură de 

astăzi și mîine 
România va participa 

echipaje : 4-J-1 rame (Adri- 
Florica Stoica, Carmen Con- 
Rodica Herbei -f- Cornelia 

schif simplu — Ecaterina

PRAGA", 
tradițio- 

aliniază în 
tineret, pro- 

întrecerile 
cu

CANOTAJ
nală la care 
fiecare an o 
gramează
ediției 1975. 
următoarele 
ana Bocan, 
stantinescu, 
Ștefănescu), , . ______ _
Depner, 2 vîsle (Paraschiva Mariș, Mo
nica Rusz), 4-f-1 visle (Depner, Maris, 
Rusz, Rosvita Schuster 4- Ștefănescu) și 
•4-1 (Bocan, Stoica, Constantinescu, 
Herbei, Elena lacob, Florica Dobroghiu, 
Lucia Mihalache, Eva Toth 4- Ecaterina 
lane) — la feminin, schif simplu — Mir
cea Roman și 4-J-1 rame (Ionel Ocnea- 
nu. Alexandru Matei, Mihai Naumencu, 
Francisc Papp 4“ Gheorghe Ovidiu) — 
la masculin.

LUPTE TURNEU INTERNAȚIONAL 
de greco-romane la Foc

șani. Astăzi și mîine, în sala de sport 
din localitate va avea loc o atractivă 
competiție internațională de greco-ro
mane, la care vor participa echipele de 
juniori mari (18—20 de ani) ale Bulga
riei, Poloniei, României și Ungariei. 
Printre sportivii români vor concura N. 
Horniccanu (cat. 52 kg), Gh. Dumitriu 
(cat. 57 kg), M. Sobariu (cat. 74 kg), 
I. Panaite (cat. 82 kq) și E. Bratu (cat. 
4- 100 kg) « „MARELE PREMIU AL 
R.F. GERMANIA" de greco-romane se 
va desfășura, astăzi și mîine, la Aschaf
fenburg. La acest turneu vor concura 
cei mai buni luptători din Danemarca, 
R.D. Germană, R.F. Germania, Finlanda, 
Franța, Luxemburg, Polonia, România, 
Suedia și Ungaria. Din țara noastră a 
plecat ieri un lot de sportivi printre care 
Constantin Alexandru (cat. 48 kg), Ion 
Dulicâ (cat. 57 kq) și Ion Enache (cat. 
82 kg), însoțiți de antrenorul emerit Itfh 
Cernea

SCRIMĂ
MICI, programat 
între 26 și 29 iunie, 
urmînd să se 
Iunie la Brașov.
chide ediția 1975, urmînd apoi floreta 
fete, spada și, în ultima zi, sabia. în
trecerile juniorilor mici (pînă la 15 ani) 
vor avea loc în sala „Tractorul”.

CAMPIONATUL 
BLICAN DE 

inițial să 
a fost devansat, 

desfășoare între 16—19 
Floreta băieți va des- 

1975, urmînd 
în ultima

REPU- 
JUNIORI 

se dispute

POLO DIVIZIA. Etapa a IV-a a se
riei secunde programează 

mîine trei întîlniri : Industria linii Ti
mișoara — Rapid Arad, Mureșul Tg. 
Mureș - Progresul Oradea și Politeh
nica Cluj-Nopoca — Crișul Oradea. Cla
samentul înaintea acestor jocuri :

1. Crișul
2. Politehnica
3. Rapid
4. Progresul
5. Mureșul
6. Ind. linii

3 3 0 0 20- 8 t
3 2 0 1 22-17 4
3 2 0 1 15-12 4
3 10 2 16-19 2
3 1 0 2 19-24 2
3 0 0 3 13-25 0

RUGBY CAMPIONATUL DE JU
NIORI. Se cunosc cela 

patru semifinaliste ale campionatului de 
juniori, calificate în urma meciurilor 
disputate la sfîrșitul săptămînii trecute: 
C.S. Școlar București - Lie. Ind. Marină 
Galați 19—4 (9—0), Rapid București —
Sc. sp. $oîmii Sibiu 37—0 (7—0), Farul 
Constanța — Gr. Șc. P.T.T. Bacău 23—3 
(13-0), Șc. Sp. 2 București — Șc. Sp. 
Unirea lași 80-0 (36—0) I Duminică,
programul penultimei faze a întrecerii 
juniorilor cuprinde veritabila finală, 
între echipele bucureștene Șc. Sp. 
București (căreia îi acordăm, dată fiind 
valoarea deosebită a întregului lot, 
prima șansă) și C.S. Școlar București. 
în cealaltă semifinala, Rapid București 
întilnește Farul Constanța. Jocurile au 
loc pe stadionul Olimpia, cu începere 
de la ora 8-30.

manșele „pline" și „izo’...te“, lovi
turile lor cu înșurubare invtrsă 
dind un randament sporit în lă
cașul popicelor. Afirmăm, fără 
teama de a exagera că actuala fi
nală pe (ară s-a ridicat la cel mai 
înalt nivel, înregistrîndu-se rezul
tate remarcabile.

Trei echipe feminine și anume 
Voința Tg. Mureș, Rapid Bucu
rești și Gloria București au dobo- 
rît în fiecare tur peste 2 500 de 
popice. totallzînd o medie de 
420—442 p.d. ; Laromet București 
a fost marcată cu cifre peste 2400 
p.d., iar jucătoarele de la Voința 
Cluj-Napoca au căzut doar in tu
rul trei sub 2 400 p.d. Nu a satis
făcut așteptările Voința Timișoara, 
care a constituit de la început și 
pînă la sfîrșit... lanterna roșie a 
clasamentelor din cele trei zile de 
concurs.

Și confruntările masculine au 
demonstrat că marea majoritate a 
finaliștilor au trecut cu ușurință 
de Ia tehnica lansării bilei la po
picele din lemn, la cele din ma
terial plastic. Astfel, cele șase 
sexteturi au obținut, în fiecare 
tur, scoruri mai mari de 5 000 p.d., 
numeroși jucători apropiindu-se 
sau depășind o medie mai mult 
decît bună : 850 p.d. Se cuvine să 
subliniem siguranța manifestată 
de Constructorul Galați (5 224, 
5 340, 5 407), Voința Cluj-Napoca, 
revelația competiției (5 131, 5 298, 
5 334) și Voința București (5 259, 
5 216, 5 189), ai căror popicari au 
reușit să treacă granița ' celor 
900 p.d.

Cu toate Că s a jucat pe echipe, 
popicele rămin prin excelență un 
sport individual, pentru că pe are
nă nu se poate ajuta coechipierul. 
Prin urmare, nu putem încheia, 
fără a aminti, numele sportivilor 
Ana Petrescu. Vasilica Pințea. 
Elena Gonciar, Ana Ianoși, Maria 
Todea, Elisabeta Szilagyi, Elena 
Trandafir, Ileana Giarfaș, Florica 
Negutoiu, Iosif Tismănar, Ilie Bă
iaș. Iuliu Bice. Petre Purge, Ste
fan Dcac, Alila Molnar, Dumitru

IOSIF TISMANAR

Constantin, Alexandru Ardelean, 
Ludovic Fodor, Victor Miclea, Ion 
Biciușca ș.a. care au avat o com
portare constantă și au fost auto
rii unor rezultate de valoare mon
dială.

Organizarea turneelor finale, a- 
sigurată de F.R.P. și comisia ju
dețeană Brașov de specialitate, a 
fost ireproșabilă, calificativ care, 
din păcate, nu-1 putem acorda_ și 
unor arbitri, depășiți de ritmul în
trecerilor.

Troian IOANIȚESCU

Sportul Pag.oZa



Un frumos succes al sportivilor români la Istanbul

® Ștefan Pop, Cornel Roman, lacob Codrea și Gheorghe Dumbravă s-au clasat pe locul III

r.

ASTĂZI, ÎN IUGOSLAVIA, ÎNCEPE

A 19-a EDIJIE A C.E

LOGHIN LAZAR IONEL LAZ AR GIIEORGHE NACIIE

DE BASCHET MASCULIN
La Rijeka, in seria C, echipa României urmărește calificarea

in turneul final pentru locurile 1-6

ISTANBUL, 6 (prin telefon). — 
Iu sala de sport Altunizade au 
avut loc joi și vineri întrecerile 
primei ediții a Campionatelor bal
canice de judo. Competiția a reu
nit pe cei mai buni judoka din 
Bulgaria, Iugoslavia, România și 
Turcia. La confruntările individu
ale. încheiate joi aproape de mie
zul nopții, sportivii români au re
purtat 
Lazăr 
Lazăr 
Narile 
titlurile de campioni balcanici. în- 
scriindu-și astfel numele pe tablo-

frumoase 
(cat.

(cat.
(est.

succese. Loghin 
semimijlocie). Ionel 

mijlocie) și Gheorghe 
semigrea) au cucerit

ul de onoare al ediției inagurale. 
Alți reprezentanți ai țării noastre 
au urcat pc podium, clasindu-se pe 
locul III Ia categoriile respective : 
Ștefan Pop (cat. ușoară), Cornel 
Roman (cat. _semimijlocie), lacob 
Codrea 
(cat. grea).

Rezultatele
sînt cu atit mai meritorii cu cit 
ele au fost obținute in fața multor 
concurenți clasați pe locuri frun
tașe la recentele campionate euro
pene, desfășurate la Lyon (Fran
ța). Este semnificativ să subliniem 
că la competiția continentală spor-

Și Gheorghe Dumbravă

sportivilor români

IurnciH iiKcrihițional kiniiiiii de șah de la T iin ișoara

iugoslavi au cucerit meda- 
dc bronz în confruntările pe

tivii
liile 
echipe la care au participat nu 
mai puțin de 23 de selecționate.

Fină la închiderea ediției, între
cerile balcanice pe echipe, în care 
se afla angrenată și reprezenta
tiva română, nu se încheiaseră.

VALENTINA CIOLTAN
18,41 m LA ARUNCAREA

GREUTĂȚII!

GAPRINDAȘVILI 10 DIN 10!
Dimineața zilei de vineri a fost 

consacrată reluării partidelor în
trerupte în Turneul internațional 
feminin de șah de la Timișoara. 
Se adunaseră destul de multe ■— 
cinci — aproape cit o rundă. To
tuși, reuniunea n-a fost lungă, pen
tru că in majoritatea întilnirilor 
situația de pe tablă era clară, iar 
timp de analiză fusese de ajuns.

Astfel, Nona Gaprindașvili a În
scris a 10-a victorie consecutivă (1a 
Brigitte Hoffmann), realizind o per
formanță rar înlîlnită în turneele 
internaționale. Margareta Teodo- 
rescu și-a realizat avantajul la

iar Suzana

PE SCURT
AUTO • „Raliul Scoției" a fost cîș

tigat de englezii R. Clark — J. Porter 
(pe Ford Escort 1800), Mașina cunoscu
tului pilot finlandez Timo Makinen a 
sosit a cincea.

CĂLĂRIE • Italianul Graciano Monel- 
nelli a cîștigat proba de obstacole 
cod'ul concursului internațional de 
Barcelona.

CICLISM Situație neschimbată 
Turui Italiei, după 19 etape, în ___
tinârul rutier peninsular F. Bertogllo 
este secundat la 2:04 de spaniolul F. 
Galdos. Al patrulea, la 3:13, este asul 
Italian Felice Gimondi. • Suedezul B. 
Johansson șl echipa Cehoslovaciei ©cu
pă primele locuri In closamentele ge
nerale, după 10 etape, în Turul Angliei, 
• Etapa a 4-a a Criteriului „Dauphlni 
Libere" (Montceou — St, Etienne, 207 
km) a revenit belgianului Freddy Maer
tens. liderul cursei, în 5 h 14:37,

FOTBAL • Echipa Ungariei, care fn- 
tîlnește ©z» la Sofia (ora 18) reprezen
tativa Bulgariei, în preliminariile tur
neului olimpic, (în tur. Ungaria — Bul
garia 2-0) a dispus de Vasas Buda
pesta cu 5-2 (0-1). « La Djakarta
(90 000 spectatori) Intîlnirea dintre Ajox 
Amsterdam șl Manchester United s-o 
încheiat cu 3-2 (2-1) in favoarea olan
dezilor, prin golurile înscrise de Repp, 
Brokamp și Geels, respectiv de McGreery 
și Dougherty > După 28 de etape, în 
campionatul Poloniei conduce Ruch 
Chorzow cu 41 p, urmată de Stol Mielec 
38 p și Slonsk Wroclaw 33 p • în cam
pionatul U.R.S.S. — după 11 etape -• 
conduce Dinamo Kiev cu 14 p, urmată 
de Sahtior Donețk 11 p.

MOTO « Venezueleanul Johnny Ce- 
cotto (la 750 cmc) și englezul Barry 
Sheene (la 500 cmc) ©u terminot în
vingători pe circuitul de la Chimay 
(Belgia). Campionul mondial G. Agos
tini, ușor occidentat, o fost nevoit să 
abandoneze.

NATAȚIE < Noi recorduri unionale Io 
400 m liber, în ziua a doua a cam
pionatelor U.R.S.S., Io Moscova: Sam
sonov 4:01,89 (m) șî Maliutino 4:26,62 
ff) In concursul de la Greenville 
^Carolina de Sud), Iugoslavul Zdravko 
Divjak o stabilit un nou record națio
nal pe 100 m bras, cu 1:08,74.

$AH 0 Karpov, Gtigorici, Velimîrovlci 
și Hort, cu cite 3 p, sint lideri, in tur
neul de la Portoroz, după patru runde.

YACHTING > In C.E. clasa ,,Flnn", 
Ic Llafianch (Spania), după patru re
gate : Maury (Franța) 35 p, Balașov 
(U.R.S.S.) 48 p. Howlett (Anglia) 50 p-

din 
Ia
In

care

Ursula Wasnetsky,
Makai la Ligia Jicman. Egalitatea 
s-a consemnat în partidele Mar
gareta Murcșan — Brigitte Hoff
mann și Marghita Polanova — 
dica Rcicher.

In felul acesta clasamentul 
intea ultimelor 3 runde este 
mătorul : Gaprindașvili 10, Baum- 
stark 7'11, Borisova și Makai 6*/,, 
Hoffmann C, Teodorescu 5'/», Jic
man și Vujanovlci 5, Rcicher 4','z 
Polanova 4, Nufu și Mureșan 3‘/t, 
Wasnetsky l‘/i. Kasprzyk 1 p.

Aseară s-a desfășurat runda n 
11-a. Lupta a fost foarte aprigă 
și încordată la toate cele șapte 
table. In cinci ore de joc s-au în
cheiat doar două partide : Bori
sova a cîștigat la Kasprzyk, iar 
Makai a remizat cu Nuțu. Cinci 
întîlniri s-au întrerupt : Baum- 
stark — Gaprindașvili, Rcicher — 
Wasnetsky, Hoffmann — Jicman, 
Teodorescu — Vujanovici și Po
lanova — Mureșan.

în partida derby Baum stark — 
Gaprindașvili, campioana lumii 
deține un ușor avantaj pozițional 
intr-un final de cai și pioni cu 
număr egal de piese.

Astăzi dimineață se reiau par
tidele întrerupte ; după amiază se 
joacă penultima rundă.

Ro-

ina- 
ur-

CUPA

MADRID, 6 (Agcrpres). — Fe
derația spaniolă de tenis a con
firmat că meciul dintre echipele 
României și Spaniei, contînd ca

NOI SURPRIZE LA
PARIS, 6. — In campionatele 

internaționale de tenis ale Fran
ței, întreaga după-amiază de vi
neri a fost consacrată disputării 
turului doi al probei de simplu 
masculin. Surprizele n-au lipsit și 
în această categorie intră elimi
narea capului de serie nr. 12, 
campionul sovietic Aleksandr Me- 
treveli, de către tenismanul bra
zilian Carlos Kirmayr, la scorul 
de 2—6, 7—5, 6—4. Iese din com
petiție și americanul Tom Gor
man, învins cu 6—7, 4—6 de com
patriotul său Brian Gottfried.

Ceilalți favoriți s-au calificat, 
însă, fără dificultăți deosebite. 
Printre aceștia și Ilie Năstase. care 
l-a întrecut pe italianul Paolo 
Bertolucci cu 3—6, 6—3, 6—0. în 
alte partide : Vilas (Argentina) —

6.

In concursul atletic de la Ostra
va, atleta româncă Valentina Ciol- 
lan s-a clasat pe locul doi in pro
ba de aruncarea greutății cu 18,41 
m, nou record național (v.r. 18,11 
m Mihacla Loghin). Proba a fost 
cîștigată dc recordmana lumii He
lena Fibingerova (Cehoslovacia) cu 
21,43 m. Vasile Bichca a ocupat lo
cul trei la 3 000 m obstacole cu 
8:38,0. Alte rezultate : masculin : 
110 mg : Casanas (Cuba) 13,3 (r. 
eg.), Înălțime : Patronis (Grecia) 
2.19 m ; feminin : 200 m : Sze
winska (Polonia) 22,4. înălțime : 
Ackermann (R.D.G.) 1,90 m, lun
gime : Alfeeva (U.R.S.S.) 6.58 m.

Elita baschetului masculin eu
ropean începe azi, în orașele iugo
slave Split, Karlovac și Rijeka, 
disputa pentru titlul de campioa
nă continentală, în cadrul ediției 
a 19-a a competiției. Favorite 
principale sînt reprezentativele 
UJl.S.S. — campioană olimpică și 
mondială — și Iugoslaviei — actu
ala deținătoare a titlului euro
pean și fostă campioană a lumii. 
Printre cele 12 participante se 
află și reprezentativa României, 
calificată in urma asprelor între 
ceri desfășurate la Hagen, in luna 
mai. Sportivii români, alcătuind 
un lot în care experiența unora 
se împletește cu elanul tineresc 
al altora, pornesc la drum hotă- 
rîți să-și valorifice șansa de a se 
califica în grupa 1—6 n competi
ției, țel pe care-1 pot realiza da
că se vor clasa pe unul din pri
mele două locuri în seria C, la 
Rijeka. După cum am mai anun
țat, formația română va întîlni. în 
ordine, selecționatele Greciei, Spa
niei șl Bulgariei și, dacă se vor 
prezenta In formă sportivă bună, 
își pot valorifica potențialul cu
cerind unul din ...1 
locuri ale seriei. Desigur, misiu 
nea lor este foarte dificilă, de
oarece toate cele trei adversare 
(și in special echipa spaniolă, vi- 
cecampioană a Europei) sint re
dutabile, Dar nu trebuie omis 
faptul că formațiile României. 
Bulgariei și Greciei au o valoare 
sensibil apropiată, dovadă, fiind 
— in acest sens — rezultatele di
recte consemnate, anual, in intre-

campionatelor balcanice, 
promovare în 
pot fi fructi-

primele două

cerile
Deci, posibilități de 
„1—6“ sint, dar ele

(O'IPONLMII L 0111 LI

Vasile Popa — căpitanul echi
pei (1,97 m — 26 oni — Dinamo
— inginer), Coslel Cernat (1,93 m
— 22 ani — Steaua — 
Gheorghe Oczelak 
24 ani - Steaua — 
Gheorghe Novac (1,98
— Dinamo - jurist).
conescu (1,86 m — 31 ani — Di
namo — inginer), Titus Tarău 
(1,98 m — 29 ani — Steaua — 
prof. ed. fizică), Dan Georgescu 
(2,00 m — 26 oni — Dinamo — 
inginer), Nicolae Pirșu (1,85 m — 
27 ani — Steaua - prof. ed.
Dan Nicules:u (1,92 m —
— Dinamo — funcționar). 
Zdrenghea (1,92 m
Steaua 
Gheorghe 
21 ani 
Dan Moiseseu (1,88
— Politehnica lași — inginer).

Antrenori : Mihai Nedef (prin
cipal) $i Dumitru Colibaba-Evuleț 
(secund).

funcționar), 
(2,02 m - 
funcționar), 
m — 31 ani 
Radu Dia-

prof.
Mihuță
I.E.F.S.

fizica), 
22 ani
Vasile 
ani — 
fizica) > 

(2.02 ni - 
— student), 

m — 25 ani

- 23 
ed.

ficatc numai in condițiile unei 
depline concentrări de-a 
întregii competiții, unei combati
vități exemplare, prin 
spiritului de echipă despre care 
antrenorul principal Mihai Nedef 
a afirmat că a determinat, la Ha
gen; calificarea in grupa A a 
campionatului european.

lungul

întărirea

SERIILE GRUPEI A Șl PROGRAMUL ECHIPEI NOASTRE
Scria A 
Scria II 
Scria C

(Split) : iugoslavia, Italia. Olanda, Turcia
(Karlovac) : U.R.S.S., Cehoslovacia. Polonia. Israel 
(Rijeka) : Spania, Bulgaria, ROMANIA, Grecia

La Rijeka, formația României va Juca cu Grecia (sîmbătă). Spania (du
minică) și Bulgaria (luni). Primele două clasate in fiecare serie vor alcătui 
grupa pentru locurile 1—6. celelalte vor participa la grupa 7—12. Echipele 
clasate pe locurile 9, 10. 11 și 12 vor retrograda în grupa B a viitorului 
campionat european. Jocurile grupelor 1—6 și 7—12 (m care vor conta rezul
tatele din seriile A, B și C) vor avea loc intre 11 și 15 iunie, la Belgrad.

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
(Urmare din pag. 1)

maresul acesta pare să-l fi com
plexat pe Tomczik, care este mai 
timid in prima repriză, in timp 
ce Cuțov, calm, atacă cu multă 
decizie și are momente cind stă- 
pinește situația detașat. In re
priza secundă Tomczik își revine, 
atacă mai curajos, dar Cuțov răs
punde, punctind mai des. Spre 
sfirșitul rundului, Tomczik este a- 
vertizat pentru atacuri cu capul, 
iar boxerul român dezlănțuie un 
asalt în maniera sa personală. Ul
timele trei minute de luptă îl gă
sesc pe Simion din nou în clară

superioritate, surclasind un Tom- 
ezik care pare resemnat. Și ast
fel, Cuțov ciștigă cea de-a treia 
întilnire (și de data asta cu

o Campîona- 
box va avea 

mai - 6 iunie

Viitoarea ediție 
telor europene de 
loc in perioada 29 
1977, in orațul Halte din Repu
blica Democrată Germană.

DAVIS

semifinală a zonei 
pa A) a „Cupei 
desfășura între 18 
Barcelona.

europene (gru- 
ltavis", se va 
și 20 iulie, la

ROLAND GARROS

5—0 1) âiind primul boxer român 
care își asigură locul in finalele 
competiției. Celelalte rezultate : 
muscă : Zasipko (U.R.S.S.) b.p. 
Magry (Anglia) : pană : Badari 
(Ungaria) b.p. Rubio (Spania) ; 
ușoară : Limasov (U.R.S.S.) b.p. 
Beyer (R.D.G.) ; semimijlocie : Ka- 
lcvi (Finlanda) b.p. Rybicki (Po
lonia) ; mijlocie mică : Rudkow- 
ski (Polonia) b.p. Dorfer (Austria) ; 
mijlocie : Wittenburg (R.D.G.) 
b.ab. 1 Tykva (Cehoslovacia) ; 
semigrea : Stoimenov (Bulgaria) 
b.p. Bisici (Iugoslavia) ; grea : 
Ulianici (U.R.S.S.) b.p. McEwan 
(Anglia).

Gala celei dc a doua semifinale 
a fost programată vineri seara,

tirziu. In primul meci, la catego
ria semimuscă, Tkacenko (JJ.R.S.S.) 
l-a întrecut la puncte <c Gedd 
(Ungaria). A urmat, apoi. întilni- 
rea din cadrul categoriei muscă 
dintre Constantin Gruescu ^Româ
nia) și Sandor Orban (Ungaria). 
De-a lungul celor trei reprize, re
prezentantul nostru a avut o ex
celentă evoluție. El a punctat de 
la distanță și de la. semidistanță, 
l-a obligat la defensivă pe ad
versar cu ajutorul unor puternice 
directe de stingă. Gruescu a im
presionat și prin mobilitate, deru
tantul său joc de picioare oferin- 
du-i posibilitatea de a evita con
tactul cu Sandor in momentele 
cind acest lucru se impunea. In 
mod firesc, decizia de învingător 
la puncte i-a revenit boxerului ro
mân. Astfel, Constantin Gruescu 
este cel de al doilea reprezentant 
al României calificat in finalele 
campionatelor europene de la Ka
towice. *

Fină la închiderea ediției, nu 
ne-au parvenit celelalte rezultate.

Duminică dimineața au loc fi
nalele.

Muntanola (Spania) 6—1, 6—3 ;
Ramirez (Mexic) — Robinson (An
glia) 7—6, 6—0 ; Smith (S.U.A.) — 
Ganzabal (Argentina) 6—3, 7—6 ; 
Kodes (Cehoslovacia) — Volkov 
(U.R.S.S.) 6—3, 6—4 ; Tanner
(S.U.A.) — Barthes (Franța) 6—4, 
3-6, 6—2 ; Fillol (Chile) — Yuill 
(R.S.A.) 7—6, 6—2 ; Solomon 
(S.U.A.) — Krulewitz (S.U.A.) 6—2, 
6—2 ; Parun (Noua Zcclandă) — 
N’GodrelIa (Franța) 6—4, 7—6.

Interesant de menționat că ita
lianul Antonio Zugarclli, învingă
torul lui M. Orantes, a cîștigat 
mai greu în fața argentinianului 
T. Alvarez : 6—3, 4—6, 6—3. Un 
debut remarcat a avut americanul 
Eric Van Dillen, care a învins 
succesiv pe vest-germanul Karl 
Meiler cu 6—1, 6—2 și pe maghia
rul S. Barany cu 6—3, 6—3.

TURNEUL MASCULIN DE VOLEI DE LA SOFIA
SO1IA, 6 (prin telefon). Partida 

Romania — Cehoslovacia, din cadrul 
turneului masculin de volei dotat 
cu „Cupa Sofia'1 s-a încheiat joi 
seara tlrziu, In sala „Universiada11, 
cu victoria echipei romane, la sco
rul de 3—1 (5, —13, 12, 9).

In ultima zl a întrecerilor din se
rii, voleibaliștii romani au pierdut 
jocul cu cei cubanezi : o—3 (—13.
—15, —13). după mai mult de două 
ore. Elevii lui A. Drâgan șl FI. Ba- 
laiș au greșit In momentele deci
sive ale finalurllor de set. E drept 
că el au fost handicapați de o gre
șeală de arbitraj în setul n, la 15—14 
pentru Romania, set a cărui ciști- 
gare l-ar 11 adus echipei române

calificarea în turneul final pentru 
locurile 1—IV !

Celelalte rezultate : Cehoslovacia— 
Iugoslavia 3—0, Ungaria — Bulgaria 
3—1 (gazdele au utilizat garnitura 
a doua). Selecționata Moscovei — 
R. D. Germană 3—0 ! ! Clasamente: 
Seria A — 1. Moscova 5 p (6:3), 2. 
Bulgaria 5 p (7:5), 3. R. D. Germa
nă 4 p (5:7), 4. Ungaria 4 p (4:7) ; 
seria B —- 1. Cuba 6 p 
Cehoslovacia 4 p (4:6), 
nia 4 p (4:7), 4.
(3:7). Sîmbătă. în

1.

(9:0), 2. 
3. Româ- 

îugoslavaia 4 p 
turneul pentru 

locurile V-VIH, echipa României 
întîlnește formația Ungariei, iar du
minică pe cea a R. D. Germane.

TOMA HRISTOV
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